
Št. 87 
 Ljubljana, petek

 13. 11. 2015 
ISSN 1318-9182 Leto XXV

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi
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Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni 
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 
– ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 
– ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT); v nadaljnjem bese-
dilu: ZMed), 104. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11, 111/13; v na-
daljnjem besedilu: ZUJIK), Uredbe o izvedbi rednega 
letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja 
programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 
4/11, 8/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 6. člena 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ura-
dni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), 
Ministrstvo za kulturo RS objavlja

redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev  

v letu 2016 (JPR –MV–2016)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Namen, predmet in cilji javnega razpisa
Namen rednega letnega javnega projektnega razpi-

sa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 
2016 (oznaka: JPR –MV–2016; v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in raz-
širjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom 
ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na 
področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarja-
nja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje nasle-

dnjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: 

tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, 
raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija ume-
tnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prireje-
na za elektronske publikacije;

– pri radijskih in televizijskih programih: informativ-
ne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževal-
ne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, 
oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledali-
ška dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinan-
cira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

– zabavne programske vsebine oziroma oddaje;
– športne programske vsebine oziroma oddaje ter
– programske vsebine oziroma oddaje, ki vsebuje-

jo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % od 
celotne dolžine oddaje.

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovi-
tve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Cilji javnega razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega 

obveščanja in do obveščenosti;
– zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev 

oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej ti-
stih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, staro-
stnikom ter ljudem s posebnimi potrebami;

– ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne iden-
titete ter slovenskega jezika;

– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju 
medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kul-
ture javnega dialoga;

– utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj 
izobraževanja in znanosti.

3. Področja javnega razpisa
Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
– področje sofinanciranja programskih vsebin tiska-

nih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elek-
tronskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: Področje A);

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem bese-
dilu: Področje B).

4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu in upravi-
čenost do sredstev

4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in 

televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publika-
cij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid 
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija 
mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postop-
kom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanci-
ranega projekta.

– pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS registrirane za pro-
dukcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov 
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih 
projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju 
uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali 
televizijskih programov in javno predvajani.
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Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe 
o financiranju in izvedbi projekta z ministrstvom izpol-
njevati tudi naslednje pogoje:

– da ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– da nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini 
nad 50 EUR;

– da redno izplačuje plače zaposlenih in nima ne-
plačanih prispevkov iz plač zaposlenih;

– da s projektom, ki ga prijavlja oziroma ga je prijavil 
na javni razpis, ne kandidira na nobenem drugem jav-
nem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva.

4.2 Na področje sofinanciranja programskih vsebin 
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalne-
ga, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa (Področje B) se 
lahko prijavijo izključno:

– izdajatelji radijskih ali televizijskih programov 
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ozi-
roma nepridobitnega radijskega ali televizijskega pro-
grama ter

– neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti 
bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni 
v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizij-
skih programov s statusom lokalnega, regionalnega, 
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali te-
levizijskega programa in javno predvajani.

Status programa posebnega pomena mora biti pri-
dobljen (po posebnem postopku na podlagi ZMed) naj-
pozneje na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov s statusom lokalnega, regionalnega, štu-
dentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa).

4.3 Na javni razpis se ne more prijaviti:
– prijavitelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih 

obveznosti do ministrstva ali njegovega proračunskega 
uporabnika;

– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljub ljana.
4.4 Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred 

začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev 
sodelovanja ne izpolnjujejo, bodo zavržene.

4.5 Razpisanih sredstev ne morejo pridobiti:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena 

ZMed, kot so celovečerni TV filmi, kratko- in srednje-
metražni dokumentarni filmi, kratko- in srednjemetražni 
igrano-dokumentarni filmi, kratko- in srednjemetražni 
eksperimentalni ter animirani filmi, kulturno-umetniške 
in razvedrilne serije ter nanizanke;

– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih;
– projekti prijaviteljev, ki so za prijavljen projekt že 

pridobili sredstva iz drugih javnih virov v višini najmanj 
50 % od celotne predračunske vrednosti projekta;

– projekti, ki na podlagi ocenjevanja po razpisnih 
merilih ne dosežejo vsaj polovice vseh možnih točk;

– projekti, ki niso v skladu s predmetom in cilji jav-
nega razpisa.

5. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za projektni razpis za leto 2016, je 1.900.000,00 EUR, 
oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke 
»131081 – Izvajanje zakona o medijih« v sprejetem 
proračunu ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se 
izvaja razpis. Od tega je za:

– področje sofinanciranja programskih vsebin ti-
skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (Področje A) okvirno na voljo 
400.000,00 EUR;

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (Področje B) okvir-
no na voljo 1.500.000,00 EUR, od tega:

– za sofinanciranje programskih vsebin televizij-
skih programov 600.000,00 EUR;

– za sofinanciranje programskih vsebin radijskih 
programov 900.000,00 EUR.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega pro-
jekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upra-
vičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR 
na Področju A oziroma 100.000,00 EUR na Področju B.

Posamezni projekt bo lahko sofinanciran v naj-
več 50-odstotnem deležu upravičenih stroškov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije oziroma do naj-
več 30.000,00 EUR na Področju A in do največ 
100.000,00 EUR na Področju B.

Posamezni projekt je lahko sofinanciran tudi iz dru-
gih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo prese-
gati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Opozorilo!
Izvedba javnega razpisa, oznaka JPR-MV-2016, 

je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pri-
stojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb 
v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, 
ki neposredno vplivajo na izvedbo javnega razpisa, je 
ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami 
v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu mi-
nistrstva.

Če se zmanjša obseg sredstev za javni razpis 
z oznako JPR-MV-2016, do takšne mere, da ne zagota-
vlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz 
tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma 
v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg 
sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene po-
godbe o financiranju in izvedbi projektov.

Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa 
z oznako JPR-MV-2016, lahko ministrstvo v primeru že 
zaključenega izbora projektov zviša obseg sofinancira-
nja že odobrenih projektov in spremeni oziroma dopolni 
že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov 
ali pa odobri financiranje projektov, ki so bili uvrščeni na 
rezervno listo.

6. Rok in način prijave na javni razpis
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-MV-2016 

se objavi v Uradnem listu RS dne 13. 11. 2015 in 
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/.

Rok za oddajo vlog je 14. 12. 2015.
Na področju A lahko prijavitelj na javni razpis prijavi 

samo en projekt. Če prijavitelj prijavi več kot en projekt 
(pošlje več vlog), bo obravnavana le tista vloga, ki bo pri-
spela prva, vse nadaljnje vloge pa bodo zavržene. V pri-
meru, da je oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene 
vse vloge, razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora 
biti označeno na ovojnici. Če bo prijavitelj v eni ovojnici 
poslal več vlog, bodo vse vloge zavržene.

Na področju B lahko prijavitelj na javni razpis prijavi 
največ 2 projekta. Za vsak projekt mora biti oddana lo-
čena vloga v ločeni ovojnici. Če prijavitelj prijavi več kot 
dva projekta (pošlje več kot dve vlogi), bosta obravnava-
ni le tisti vlogi, ki bosta prispeli prvi, vse nadaljnje vloge 
pa bodo zavržene. V primeru, da je oddanih več kot dve 
vlogi istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre 
za dopolnitve vlog, kar mora biti označeno na ovojnici. 
Če bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več vlog, bodo vse 
vloge zavržene.
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Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidi-
ra le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na 
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse 
vloge zavržene.

Prijavitelj mora oddati en izvod vloge v papirnati/ti-
skani obliki na predpisanem prijavnem obrazcu z obve-
znimi sestavinami vloge, ki je del razpisne dokumenta-
cije, in eno elektronsko kopijo skenirane vloge na ustre-
znem nosilcu slike in zvoka. Vloga mora biti sestavljena 
v skladu z 9. točko javnega razpisa. Vloga mora biti 
vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjeva-
nje ali dodajanje dokumentov.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je 
na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – 
Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinan-
ciranje programskih vsebin medijev v letu 2016«. Na 
zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov 
prijavitelja.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, poslane 
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo ozna-
čene s poštnim žigom do vključno dne 14. 12. 2015, 
in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, 
ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno dne 
14. 12. 2015. Osebno oddane vloge bodo upoštevane 
kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva 
do vključno dne 14. 12. 2015. Nepravočasne vloge bodo 
zavržene.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma spre-
memba vloge mora biti na ovojnici izrecno označena 
z navedbo, na kateri razpis in vlogo se nanaša.

Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vse-
bin, s katerimi je kandidiral za sofinanciranje in bodo 
realizirane v letu 2016, v obsegu, kot jih je navedel v vlo-
gi. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov morajo 
programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike 
in zvoka.

Vsi podatki iz vlog, prispelih na javni razpis, so in-
formacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov 
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skriv-
nost, skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi razpisnih meril.

Prijavitelj se mora glede na to, da je oddal vlogo 
na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, 
da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na 
javni razpis bremenijo prijavitelja.

Z oddajo vloge prijavitelj potrjuje, da se strinja 
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

7. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, 

ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje 
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), 
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (for-
malna popolnost).

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, minister zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj po-
zvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v pe-
tih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vlo-
ge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in 
vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahte-
vanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Mi-
nistrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog 
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni 
strani ministrstva.

8. Ocenjevanje projektov
V sofinanciranje bodo lahko sprejeti le projekti tistih 

prijaviteljev, ki na podlagi ocenjevanja po v nadaljevanju 
navedenih razpisnih merilih dosežejo vsaj polovico vseh 
možnih točk. Izmed projektov, ki dosežejo vsaj polovico 
vseh možnih točk, bodo glede na višino razpoložljivih 
sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti projekti, ki bodo 
v postopku izbire oziroma ocenjevanja dosegli višje 
število točk.

8.1. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ti-
skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (Področje A):

8.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 
tiskanih medijev:

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (40 točk);

– pomen za posamezno regijo oziroma lokalno sku-
pnost (20 točk);

– obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstve-
nostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih program-
skih vsebin (20 točk);

– povprečno število objavljenih izvirnih člankov 
v posamezni številki (5 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (5 točk);

– povprečno število prodanih izvodov tiskanih me-
dijev (5 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki).

Možnih je 100 točk po posameznem članu strokov-
ne komisije, tj. skupaj 500 točk.

8.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 
radijskih in televizijskih programov ter

elektronskih publikacij:
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 

avtorske obravnave (40 točk);
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in 

jezika (20 točk);
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in 

kulturne identitete (20 točk);
– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-

skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (5 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki).

Možnih je 100 točk po posameznem članu strokov-
ne komisije, tj. skupaj 500 točk.

8.2. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (Področje B):



Stran 1998 / Št. 87 / 13. 11. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokal-
nih skupnosti ali posebnih vsebin (28 točk);

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (32 točk);

– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-
skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne razno-
likosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja 
strpnosti (20 točk);

– omogočanje uresničevanja pravice do javne-
ga obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšin-
skim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih 
(10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (5 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki);

– nepridobitnost programa (5 točk).
Možnih je 115 točk po posameznem članu strokov-

ne komisije, tj. skupaj 575 točk.
8.3 Način ocenjevanja projektov
Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in 

točkuje vsak posamezen projekt. Skupno število točk, 
ki jih prejme posamezen projekt, predstavlja vsoto točk, 
ki so jih posameznemu projektu dodelili vsi člani stro-
kovne komisije.

Če je posamezen član strokovne komisije pri do-
ločenem projektu v konfliktu interesov, projekta ne sme 
ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja. V tem primeru se 
seštevku točk preostalih članov strokovne komisije pri 
vsakem posameznem razpisnem merilu prišteje pov-
prečje tega seštevka.

Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in 
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov 
sredstev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofi-
nanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme 
minister.

Merila so natančneje definirana v Navodilih prija-
viteljem za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

9. Sestava vloge
Obvezne sestavine vloge so:

1. Prijavni obrazec (obrazec 1);
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obra-

zec 2);
3. Finančna konstrukcija (obrazec 3);
4. Obvezne izjave prijavitelja projekta (obrazec 4);
5. Obvezne priloge;
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani).

Obvezne sestavine vloge morajo biti izpolnjene či-
tljivo in v skladu z Navodili prijaviteljem za izdelavo 
vloge.

Vloga, ki ne bo vsebovala vseh zgoraj naštetih 
obveznih sestavin, oziroma obvezne sestavine vloge 
ne bodo v celoti izpolnjene, bo šteta za nepopolno, 
prijavitelj pa bo pozvan k dopolnitvi vloge. V primeru, 
da vloga v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi ne bo 
ustrezno dopolnjena, bo zavržena in ne bo vsebinsko 
obravnavana.

Izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra Re-
publike Slovenije ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti. 

Omenjeno dokazilo, ki ni starejše od 30 dni, lahko z na-
menom pospešitve postopka pregleda vlog priloži tudi 
prijavitelj sam (ta priloga ni obvezna).

Prijavitelji morajo pri sestavi vloge upoštevati Na-
vodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Navodila prija-
viteljem za izdelavo vloge se štejejo za del razpisne 
dokumentacije.

10. Obdobje za porabo sredstev: prijavitelji, ki jim 
bodo dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpi-
sali pogodbe o financiranju in izvedbi projektov, morajo 
zahtevke za izplačilo oddati najkasneje do 1. 10. 2016, 
vsa pridobljena sredstva pa porabiti do 31. 12. 2016.

11. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo le uveljavljani in izkazani upra-

vičeni stroški.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali sre-

dnjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na 
podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izpla-
čilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.

11.1 V finančni konstrukciji (obrazec 3) lahko prija-
vitelj navede le upravičene stroške.

Upravičeni stroški so neposredni stroški, ki so po-
trebni za produkcijo programskih vsebin projekta, opre-
deljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobre-
ga finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primer-
nosti in stroškovne učinkovitosti.

Med upravičene stroške štejejo:
– stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo 

prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, ka-
rikaturisti, radijski in televizijski voditelji, snemalno ose-
bje). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, 
ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;

– stroški drugih storitev, ki so neposredno poveza-
ne s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, 
karikaturistov, radijskih in televizijskih voditeljev, sne-
malnega osebja, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju 
projekta ter so povezani s produkcijo vsebin).

Prijavitelj, ki bo izbran v sofinanciranje, in s katerim 
bo sklenjena pogodba o financiranju in izvedbi projekta, 
bo moral vse upravičene stroške, ki jih bo uveljavljal 
v okviru zahtevka za izplačilo in zaključnega vsebinske-
ga in finančnega poročila, izkazati z dokazili o nastanku 
stroška in dokazili o plačilu stroška (potrdila o izvedenih 
plačilih).

Kot dokazila o nastanku stroška je pri stroških ose-
bja potrebno priložiti izjave zaposlenih o opravljenih urah 
(po mesecih) za potrebe projekta in kopije plačilnih list. 
Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane 
s projektom, štejejo kot dokazila o nastanku stroška ko-
pije prejetih računov o opravljenih storitvah, na katerih 
mora biti označeno, da je kopija enaka originalu, ter av-
torske in druge pogodbe. Kot potrdila o izvedenih plačilih 
pri stroških osebja štejejo izpiski bančnih transakcijskih 
računov, iz katerih so razvidna nakazila plač zaposle-
nim, ter plačila davkov in prispevkov oziroma potrdilo 
Davčne uprave RS, da so plačani vsi davki in druge 
obvezne dajatve. Pri stroških drugih storitev, ki so nepo-
sredno povezane s projektom, kot potrdila o izvedenih 
plačilih štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz 
katerih so razvidna plačila računov in nakazila avtorskih 
honorarjev skupaj z davki in prispevki ter druga ustrezna 
potrdila o izvedenih plačilih.

Če bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja projek-
ta ali pozneje ugotovilo, da je prijavitelj račun oziroma 
drugo dokazilo o nastanku stroška, ki ga je uveljavil kot 
strošek tega projekta, uveljavil še pri kateremkoli dru-
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gem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do 
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že 
prejeta sredstva vrniti na račun integralnega proračuna 
RS, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V primeru, da prijavitelj računa oziroma drugega do-
kazila o nastanku stroška ne uveljavlja v celoti, mora to 
opredeliti in navesti, v kakšnem odstotku ga uveljavlja.

Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pre-
gledu zahtevka za izplačilo oziroma zaključnega vse-
binskega in finančnega poročila ne najde neposredne 
povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, 
oziroma če ugotovi, da nastali strošek ni povezan z iz-
vedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, 
lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva doda-
tna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška 
za izvedbo projekta. V primeru, da bo pristojni uslužbe-
nec še vedno v dvomu o upravičenosti stroška, se bo 
o tem, ali je nastali strošek povezan z izvedbo projekta, 
odločalo na podlagi pisnega mnenja posebne notra-
nje komisije, ki jo bodo sestavljali predstavniki notranje 
pravne in finančne službe ministrstva, pristojni pravnik 
Direktorata za medije in skrbnik pogodbe.

11.2 Neupravičeni stroški niso predmet sofinanci-
ranja, prijavitelj jih krije sam in jih tudi ne sme navesti 
v finančni konstrukciji.

Če bo prijavitelj v finančni konstrukciji navedel tudi 
neupravičene stroške, se bo v primeru, da bo izbran 
v sofinanciranje, vrednost projekta znižala za višino v fi-
nančni konstrukciji navedenih neupravičenih stroškov.

Med neupravičene stroške sodijo:
– davek na dodano vrednost za davčne zavezance 

po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12 in 46/13 – ZIPRS1314-A);

– stroški distribucije;
– stroški tiska;
– stroški promocije in prikazovanja;
– stroški storitev agencijskih novic;
– stroški informacijskih in telekomunikacijskih sto-

ritev;
– stroški kostumografije, maske in scenografije;
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški na-

jema, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (najem dvo-
rane, studia, snemalna oprema, računalniška oprema, 
vozila …);

– stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organiza-
cijam za varstvo avtorske in sorodnih pravic;

– režijski stroški (amortizacija, stroški materiala, 
stroški administracije, stroški računovodskih in finanč-
nih storitev – npr. stroški zavarovanja ter stroški kreditov 
in drugih finančnih transakcij …);

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z iz-
vedbo projekta oziroma nastankom sofinancirane pro-
gramske vsebine.

12. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih po za-

ključku odpiranja vlog (glej točko 7. javnega razpisa), 
prispelih na javni razpis, pisno obvestilo prijavitelja o dej-
stvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter 
o predlogu strokovne komisije. Obvestilo lahko vsebuje 
tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu bo določen 
rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi 
o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje tudi 
v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden 
v vlogi.

Strokovna komisija obravnava v roku prispele od-
zive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog 
sofinanciranja projektov. Na podlagi končnega predloga 
strokovne komisije minister izda o vsaki formalno ustre-

zni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, 
s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali 
o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta.

Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odo-
britvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in 
izvedbi projektov.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe 
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim 
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena 
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vre-
dnotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži pod-
pisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.

Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na 
spletni strani ministrstva.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;
– prijavni obrazec z obveznimi sestavinami vloge.
Razpisna dokumentacija je objavljena in zaintere-

siranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva.
14. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in 

pojasnil v zvezi z javnim razpisom:
– Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, e-pošta: 

ivan.oven@gov.si;
– Bojana Kovačič, tel. 01/369-59-07, e-pošta: boja-

na.kovacic@gov.si.
Uradne ure ministrstva za posredovanje informacij 

po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji 
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale dne 23. 11. 
2015 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo RS, 
Maistrova 10, Ljub ljana, sejna soba v pritličju.

Ministrstvo za kulturo

Št. 344-0001/2015 Ob-3388/15

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Miren - Kosta-
njevica o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča 
za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 88/08) Občina 
Miren - Kostanjevica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa 

ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za 
zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: območje izva-
janja javne službe obsega območje Občine Miren - Ko-
stanjevica.

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko po-
godbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.
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IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za po-
delitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti 
zavetišča;

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
ter pravilnik;

3. zavetišče mora biti urejeno s skladno z zakonom 
in pravilnikom;

4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo 
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da 
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti za-
gotovljeno eno mesto v zavetišču;

6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 na-
mestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposo-
bljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči 
živalim;

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more 
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mu-
čenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opra-
vljanja dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost 
veterinarja oziroma veterinarske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano 
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstve-
nega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali;

12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v re-
gister psov in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za 
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu 
živali ter za preverjanje lastništva živali;

13. imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem 
redu zavetišča;

14. imeti mora poravnane davke in prispevke,
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije,
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 

je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavite-

lja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbni-
kov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih 
mest …);

3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi 

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma;

3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izje-
moma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s kon-
cesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;

5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine 
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, ka-
darkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna 
poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakr-
šnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opra-
vljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim ose-
bam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgo-
vornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke 
pri njem zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri 
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi 
višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve 
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podi-
zvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna 
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem 
imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri 
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana 
stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar 
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veteri-
narsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, 
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovr-
stna obvestila objavljati brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira 

iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje 

v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 

na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 15. 12. 2015 

do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana na 
naslov iz IX. poglavja tega razpisa.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje 
pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali);
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6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, 
s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpi-
sane pogoje za začetek delovanja zavetišča;

8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano ve-

terinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstve-
nega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o pode-
litvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega var-
stva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

11. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

12. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke;

14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti od-
govornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je 15. 12. 2015 do 12. ure, na 

naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo naj-
kasneje do 15. 12. 2015 do 12. ure, prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran 
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne doku-
mentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja do 15. 4. 2016.

XI. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar 
se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih 
dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega razpisa.

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje 
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglav-
ja tega razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

Občina si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem 
postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora 
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

XIV. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter informaci-

je so na voljo na sedežu Občine Miren - Kostanjevi-
ca, Miren 137, 5291 Miren in na spletni strani občine: 
http://www.miren-kostanjevica.si.

Dodatne informacije so v času od objave razpi-
sa na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na 
tel. 05/330-46-70.

Občina Miren - Kostanjevica

 Ob-3394/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo 

v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala Mestna 
občina Ljub ljana

1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih 

programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bodo iz-
vajalci realizirali v obdobju od 2016 do 2019.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov 
v obdobju od 2016 do 2019 na naslednjih področjih:

A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. literarni festival,
F. podporni kulturni programi,
G. kulturno – umetnostna vzgoja.
2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. Področje A. uprizoritvene umetnosti obsega 

pripravo in izvedbo kulturnih programov na področju 
gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse 
zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od dramskega in 
postdramskega lutkovnega, eksperimentalnega, glas-
beno-gledališkega in fizičnega gledališča ter perfor-
mansa, prek ambientalnega do pouličnega gledališča. 
Programski sklop »produkcija« zajema programske 
enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2016 
do 2019. Programski sklop »postprodukcija« zajema 
programske enote, ki so primerne za ponovno izvedbo 
v obdobju od 2016 do 2019, in sicer zaradi svoje kako-
vosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije 
MOL ipd. Programski sklop »festival« zajema pripra-
vo in izvedbo festivala v obdobju od 2016 do 2019. 
Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zaje-
ma tako gostovanja tujih gledaliških oziroma plesnih 
skupin v Ljub ljani, kakor tudi predstavitev Ljub ljanskih 
izvajalcev v tujini.

2.2. Področje B. glasbene umetnosti zajema pri-
pravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ci-
klov in festivalov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 
5 koncertov, festival pa najmanj 7 glasbenih dogod-
kov v strnjenem časovnem obdobju. Programski sklop 
»mednarodni dogodek/promocija« zajema gostovanja, 
turneje in izmenjave v mednarodnem kulturnem prostoru 
ter organizacijo gostovanj kakovostnih tujih izvajalcev 
v MOL. Programska sklopa izdaja revije in izdaja nosilca 
zvoka zajemata pripravo in izdajo posameznih edicij.

2.3. Področje C. vizualne umetnosti zajema tako 
tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilu-
stracija, strip, kiparstvo, arhitektura, oblikovanje, kot tudi 
sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in 
svetlobno oblikovanje, fotografijo, video, instalacije, ulič-
no (vizualno) umetnost, performans, dogodek in druge 
sodobne ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezu-
jejo z drugimi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo 
in podobno. Področje vizualnih umetnosti ne zajema 
oblikovanja spletnih strani, avdiovizualnih del, medijskih 
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izdelkov z namenom trženja, komercialnih prireditev, 
tiskanja knjig in podeljevanja nagrad. Programski sklop 
»produkcija« zajema samostojne in skupinske vizualne 
projekte. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« 
zajema gostovanja tujih umetnikov v Ljub ljani in Ljub-
ljanskih v tujini.

2.4. Področje D. intermedijske umetnosti temelji na 
spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudar-
jeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projek-
tov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti: 
spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski 
performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, 
kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje in biotehno-
logija. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo 
in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, 
znanosti ter socialnih praks, pri čemer sodobne tehno-
logije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in razisko-
valen način. Programski sklop »produkcija« zajema pro-
gramske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju 
od 2016 do 2019. Programski sklop »postprodukcija« 
zajema programske enote, ki so primerne za ponovno 
izvedbo v obdobju od 2016 do 2019, in sicer zaradi svoje 
kakovosti, odziva občinstva, ali predstavitve kulturne pro-
dukcije mesta Ljub ljana doma in v tujini. Programski sklop 
»mednarodno sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih 
intermedijskih umetnikov v Ljub ljani, kakor tudi predstavi-
tev tovrstnih Ljub ljanskih umetnikov v tujini.

2.5. Področje E. literarni festival se nanaša na iz-
vedbo literarne prireditve z mednarodnim značajem, 
ki je usmerjena v promoviranje in srečevanje literatur 
svetovnih celin in soočanje različnih sodobnih književnih 
zvrsti. Literarni festival zajema srečanja z najmanj dese-
timi uveljavljenimi knjižnimi avtorji, od katerih jih je vsaj 
polovica iz tujine, izdajo njihovih del po dostopnih cenah 
(največ 10,00 EUR) v času festivala, promocijo literatu-
re in branja, spodbujanje medkulturnega dialoga, spo-
znavanje sodobne ustvarjalnosti književnih ustvarjalcev 
različnih kulturnih okolij ter večanje dostopnosti knjige.

2.6. Področje F. podporni kulturni programi se na-
naša na različne aktivnosti informativnega, izobraže-
valnega, teoretskega in kritiško-refleksivnega značaja, 
ki so neposredno vezane na izvedbo kulturnega pro-
grama. Na to področje se lahko prijavijo predlagatelji 
programov, ki delujejo predvsem kot podpora drugim 
izvajalcem kulturnih programov in projektov na enem 
izmed naslednjih štirih področij: uprizoritvene umetnosti, 
glasbene umetnosti, vizualne umetnosti in intermedij-
ske umetnosti. To področje zajema aktivnosti, kot so na 
primer: posredovanje informacij o kulturnem življenju 
na omenjenih področjih, arhiviranje in dokumentiranje, 
organizacija seminarjev, celostnih in kontinuiranih izo-
braževalnih programov, delavnic, predavanj, posvetov, 
raziskovalni in založniški projekti ter različne oblike pred-
stavljanja kulturne produkcije. Do javne podpore so 
upravičeni tisti izvajalci podpornih programov, ki s svojo 
kontinuirano dejavnostjo informativnega, izobraževal-
nega, teoretskega in/ali kritiško-refleksivnega značaja 
pomembno prispevajo k raznolikosti in intenziteti kultur-
nega življenja na območju MOL. Prednostno bodo sofi-
nancirani tisti izvajalci kulturnih programov, ki bodo nudili 
celostno in dolgoročno sistemsko podporo čim večjemu 
številu akterjev znotraj več umetniških področij, tako da 
bodo področja interdiscipinarno povezovali in znotraj 
njih razvijali raznolik podporni program. Predlagatelji 
programov se lahko prijavljajo na to področje izključno 
kot na osnovno področje. Na to razpisno področje se ni 
mogoče prijaviti kot na drugo področje.

2.7. Področje G. kulturno-umetnostna vzgoja obse-
ga izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje za 

otroke in mlade do 19. leta na vseh področjih umetnosti 
z namenom povečanja dostopnosti do kakovostnih in 
raznolikih kulturnih vsebin s poudarkom na povezovanju 
vzgojno – izobraževanih in kulturnih ustanov. Dejavno-
sti na področju kulturno – umetnostne vzgoje zajemajo 
spremljevalne aktivnosti umetniških dogodkov (delavni-
ce, vodstva, pogovori,…), ki udeležencem omogočajo 
spoznavanje umetnosti in umetnikov, podoživljanje ume-
tniške izkušnje ter spodbujajo ustvarjalnost skozi aktivno 
udeležbo. Na področje kulturno – umetnostne vzgoje se 
je možno prijaviti samo kot na drugo razpisno področje.

3. Cilji razpisa
MOL bo programe na vseh razpisnih področjih v ob-

dobju od 2016 do 2019 podpiral v skladu z naslednjimi 
dolgoročnimi cilji razvoja kulture v MOL:

– spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih kul-
turnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se 
kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti 
in raznovrstnosti,

– zagotavljanje večje dostopnosti javnih kulturnih 
dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL,

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na ob-
močju MOL,

– zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne orga-
nizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo 
na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kako-
vosti kulturne ponudbe v MOL,

– podpora uveljavljenim nevladnim kulturnim orga-
nizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL,

– podpiranje kakovostnih programov, ki so po-
membni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo 
v tujini,

– povečanje števila mladih umetnikov v izvedbi jav-
nih kulturnih programov z namenom pridobivanja izku-
šenj in uveljavitve na ustvarjalnem področju,

– spodbujanje sodelovanja med različnimi deležni-
ki,

– povečanje projektov kulturno-umetnostne vzgoje 
z namenom vzgoje in pridobivanja občinstva.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so 

pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni 
zavod, ustanova ali druga nepridobitna organizacija za-
sebnega prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi 
akti registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Na področju E. literarni festival lahko kandidirajo 
tudi gospodarske organizacije.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota programskih enot, ki jo bodo prijavitelji v jav-
nem interesu izvedli v obdobju od 2016 do 2019, in sicer 
v skladu s prijavljenim terminskim planom.

Programska enota je posamična kulturna aktivnost 
na razpisnih področjih, ki je predstavljena javnosti kot 
zaključena samostojna celota: gledališka predstava, 
koncert, razstava, delavnica, vodstvo, pogovori ipd.

Prijavitelj lahko prijavi program le na enem razpi-
snem področju kot osnovnem programskem področju. 
Poleg osnovnega programskega področja lahko pri-
javitelj v razpisnem obrazcu navede tudi druga pro-
gramska področja, ki sodijo v okvir drugih razpisnih 
področij, razen na področju F. Področje G je možno 
prijaviti samo kot drugo programsko področje. Osnovno 
programsko področje je tisto razpisno področje, ki po 
mnenju prijavitelja v največji meri opredeljuje kulturno 
dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti de-
javnosti.

Prijavitelj programa je odgovorni izvajalec progra-
ma. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden 
kot pogodbena stranka.
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5. Programski sklopi
Razpisno področje A. uprizoritvene umetnosti vse-

buje naslednje programske sklope:
– produkcija,
– postprodukcija,
– koprodukcija,
– festival,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje B. glasbene umetnosti vsebuje 

naslednje programske sklope:
– glasbeni koncert/ dogodek,
– glasbeni festival,
– koncertni cikel,
– mednarodni dogodek/ promocija,
– izdaja revije,
– izdaja nosilca zvoka.
Razpisno področje C. vizualne umetnosti vsebuje 

naslednje programske sklope:
– produkcija,
– kopordukcija,
– festival,
– mednarodno sodelovanje,
– umetnostni sejem.
Razpisno področje D. intermedijske umetnosti vse-

buje naslednje programske sklope:
– produkcija v Sloveniji,
– koprodukcija v Sloveniji
– postprodukcija v Sloveniji,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje E. literarni festival vsebuje na-

slednje programske sklope:
– srečanja s knjižnimi avtorji,
– izdaja literarnih del gostujočih avtorjev,
– strokovni program,
– spodbujanje bralne kulture.
Razpisno področje F. podporni kulturni programi 

vsebuje naslednje programske sklope:
– spletna vsebina,
– izobraževanje, delavnica, seminar,
– založništvo (v tiskani in/ali e-obliki),
– dokumentiranje in arhiviranje,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje G. kulturno-umetnostna vzgoja 

vsebuje naslednje programske sklope:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– intermedijske umetnosti.
6. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do sredstev
Na razpis se lahko kot prijavitelji programov prijavijo 

le nepridobitne zasebne kulturne organizacije, razen na 
področju E. literarni festival, kjer se lahko prijavijo tudi 
gospodarske organizacije (upravičene osebe), ki izpol-
njuje naslednje splošne pogoje:

– da bo prijavitelj izvedel prijavljeni program v ob-
dobju od 2016 do 2019 (obvezna priloga Obrazec 2),

– da je registriran za opravljanje kulturne dejavnosti 
za razpisno področje, na katerega se prijavlja in da ima 
sedež na območju MOL (obvezna priloga Obrazec 2), da 
je v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma 
projekte, ki jih je strokovna javnost pozitivno ocenila (ob-
vezno dokazilo – izbor največ treh medijskih objav (kri-
tike, recenzije), iz katerih sta razvidni prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti v obdobju 
2012–2014 (brez najav in vabil). Za izbor ostalih medij-
skih objav – kritik, recenzij (brez najav in vabil) navedite 
povezave na spletne strani.

– da bo zagotovil prostorske pogoje za pripravo 
in izvedbo predlaganega programa (obvezna priloga 
Obrazec 2),

– da zaprošeni znesek sofinanciranja za program ne 
presega 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega 
programa na osnovnem področju in hkrati ne presega:

– 200.000 EUR na področju A. uprizoritvene ume-
tnosti,

– 100.000 EUR na področju B. glasbene ume-
tnosti,

– 100.000 EUR na področju C. vizualne ume-
tnosti,

– 50.000 EUR na področju D. intermedijske ume-
tnosti,

– 50.000 EUR na področju E. literarni festival,
– 50.000 EUR na področju F. podporni kulturni 

programi (obvezna priloga Obrazec 2),
– da bo v primeru doseženega dogovora z MOL 

brezplačno izvedel ponovitev izbrane programske enote 
na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL 
kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem 
nastali (obvezna priloga Obrazec 2),

– da ima delujočo spletno stran, ki vsebuje naj-
manj osnovne podatke o izvajalcu programa in njego-
vih tekočih programskih aktivnostih (obvezna priloga 
Obrazec 2),

– da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do 
MOL (obvezna priloga Obrazec 2),

– da dovoli objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, skladno 
z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (obvezna priloga 
Obrazec 2).

7. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Upravičenci do sredstev
Na razpis se lahko, kot prijavitelji programov, prija-

vijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije (upra-
vičene osebe), ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje:

1) na področju A. uprizoritvene umetnosti se lahko 
prijavijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 
do 2014 izvedli najmanj:

– 6 programskih enot v okviru programskega sklopa 
produkcija in/ali izvedba večjega festivala v obdobju od 
2012 do 2014;

2) na področju B. glasbene umetnosti se lahko pri-
javijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 
do 2014 izvedli najmanj:

– 10 programskih enot v okviru programskih sklo-
pov organizacija koncertov, koncertnih ciklov in festiva-
lov, programskega sklopa mednarodno sodelovanje in 
kulturno-umetnostna vzgoja;

3) na področju C. vizualne umetnosti se lahko prija-
vijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 do 
2014 izvedli najmanj:

– 12 programskih enot v okviru programskih sklo-
pov produkcija, mednarodno sodelovanje in kultur-
no-umetnostna vzgoja;

4) na področju D. intermedijske umetnosti se lahko 
prijavijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 
do 2014 izvedli najmanj:

– 9 programskih enot v okviru programskih sklopov 
produkcija, postprodukcija in mednarodno sodelovanje;

5) na področju E. literarni festival se lahko prijavijo le 
prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 do 2014:

– letno v Ljub ljani izvedli literarni festival z medna-
rodno udeležbo, ki je obsegal najmanj deset festivalskih 
dogodkov; da prijavljajo literarni festival z najmanj dese-
timi gostujočimi avtorji letno (od tega vsaj polovico tujimi) 
in izdajo vsaj petih knjig gostujočih avtorjev;
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6) na področju F. podporni programi se lahko pri-
javijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju od 2012 
do 2014:

– na svoji spletni strani omogočali uporabnikom 
dostop do informacij na enem izmed razpisnih področij 
(uprizoritvene, glasbene, vizualne ali intermedijske ume-
tnosti) in hkrati izvedli najmanj 5 dogodkov v obliki izo-
braževanj, delavnic, seminarjev, posvetov ali predavanj;

7) na področju G. kulturno–umetnostna vzgoja se 
lahko prijavijo le prijavitelji programov, ki so v obdobju 
od 2012 do 2014 izvedli najmanj:

– 5 programskih enot kulturno–umetnostne vzgoje 
na enem izmed področij umetnosti.

7.2. Če strokovna komisija na osnovnem podro-
čju program oceni z manj kot 81 točkami, bo vloga za 
osnovno in druga področja zavrnjena, razen največ dveh 
vlog (programskih enot) na posameznem področju po 
prijaviteljevi izbiri, ki bodo preusmerjene na Javni razpis 
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofi-
nanciral MOL.

7.3. Za sofinanciranje programa ne morejo kan-
didirati tisti prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na 
podlagi Zakona o in integriteti in preprečevanju korupcije 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 69/11).

7.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpol-

njevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru 
programa spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija 
programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že skle-
njeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zah-
teva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Prijavitelj, s katerim bo sklenjena pogodba o sofi-
nanciranju programa v obdobju od 2016 do 2019, bo 
lahko predlagal spremembo pogodbe le zaradi nasle-
dnjih spremenjenih okoliščin na svoji strani:

– sprememba roka izvedbe posameznih program-
skih enot (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne 
bo mogel izvesti programske enote v pogodbeno dolo-
čenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v letu 
2016, vendar mora to predlagati najpozneje do 15. sep-
tembra 2016),

– sprememba naslova programske enote je možna 
v primeru, ko prijavitelj na podlagi utemeljenih razlogov 
spremeni delovni naslov programske enote, kot ga je 
prijavil na javni razpis, pod pogojem, da vsebina izbrane 
programske enote ostane enaka, vendar najpozneje do 
15. septembra 2016),

– sprememba prizorišča izvedbe posamezne pro-
gramske enote (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da 
ne more izvesti programske enote v pogodbeno določe-
nem prizorišču MOL, lahko predlaga drugo prizorišče MOL 
v letu 2016, vendar najpozneje do 15. septembra 2016).

8. Splošni razpisni kriteriji
8.1. Kakovost in uspešnost realizacije programa 

oziroma projektov prijavitelja v obdobju od 2012 do 2014 
(najvišje možno število dodeljenih točk je 20):

1. ocena kakovosti in uspešnosti izved-
be programa v obdobju od 2012 do 
2014 (prepoznavnost in uveljavlje-
nost prijavitelja, odmevnost, število 
nagrad ipd.)

do 12 točk

2. pomembnost programa za kulturno 
ponudbo MOL in doseženo število 
ciljnega občinstva

do 8 točk

8.2. Kakovost in izvedljivost programa prijavitelja 
v obdobju od 2016 do 2019 (najvišje možno število do-
deljenih točk je 65):

3. vsebinska zaokroženost programa 
v smiselno celoto, iz katere je razvi-
den temeljni koncept

do 15 točk

4. utemeljenost strateškega načrta 
(aktualnost in izvirnost)

do 12 točk

5. reference avtorjev programskih 
enot

do 10 točk

6. finančna konstrukcija:
– realno finančno ovrednoten pro-
gram glede na vsebino in obseg
– stopnja finančne soudeleženosti 
izvajalca z lastnimi ali pridobljenimi 
sredstvi

do 10 točk 
(6+4)

7. dostopnost programa obiskoval-
cem:
– večjemu številu obiskovalcev
– cenovna dostopnost programa

do 5 točk
(3+2)

8. sodelovanje z drugimi kulturnimi 
organizacijami in posamezniki 
(javni zavodi, kulturna društva, 
zasebni kulturni zavodi in samo-
stojni ustvarjalci na področju kul-
ture) pri pripravi in izvedbi progra-
ma, bodisi v obliki koprodukcije ali 
v drugih oblikah produkcijskega 
sodelovanja

do 5 točk

9. vključevanje mladih umetnikov 
v izvedbo kulturnega programa 
izvajalca1

do 4 točke

10. izvedba predlaganega programske-
ga sklopa v daljšem časovnem ob-
dobju (skozi leto) ali festivala z vsaj 
sedmimi (7) programskimi enotami

do 4 točke

1 Sodelujoči umetniki do 29 let, razen na področju 
vizualnih in intermedijskih umetnosti do 35 let.

9. Posebni razpisni kriteriji
Posebni razpisni kriteriji za programe (najvišje mo-

žno število dodeljenih točk je 15):
9.1. Na področju A. uprizoritvene umetnosti:

1.p vključujejo večje število izvajalcev 
(igralcev, plesalcev ipd.) posameznih 
programskih enot

do 5 točk

2.p načrtujejo večje število programskih 
enot v mednarodnih koprodukcijah 
in/ali gostijo tuje referenčne izvajalce

do 5 točk

3.p načrtujejo gostovanja na referenčnih 
prizoriščih doma in po svetu

do 5 točk

9.2. Na področju B. glasbene umetnosti:

1.p v posameznih programskih enotah 
vključujejo večje število domačih 
ustvarjalcev (skladateljev, avtorjev 
besedil ipd.) in poustvarjalcev (iz-
vajalcev) ter vrhunskih glasbenih 
ustvarjalcev z mednarodnega po-
dročja

do 5 točk

2.p uvajajo nove ustvarjalne pristope 
h glasbenemu izražanju 

do 5 točk

3.p načrtujejo gostovanja na referenčnih 
prizoriščih doma in po svetu

do 5 točk
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9.3. Na področju C. vizualne umetnosti:

1.p primernost in kakovost prezentacije 
programskih enot

do 5 točk

2.p načrtujejo večje število programskih 
enot z mednarodno udeležbo in/ali 
načrtujejo gostovanja na referenčnih 
prizoriščih doma in po svetu

do 5 točk

3.p načrtujejo programske vsebine, 
dostopne raznolikim in ranljivim 
družbenim skupinam, s poudarkom 
na osebah s posebnimi potrebami 
(senzorno, gibalno in intelektualno 
ovirani)

do 5 točk

9.4. Na področju D. intermedijske umetnosti:

1.p spodbujajo akterje na področju inter-
medijskih umetnosti k vzajemni rabi 
prostorskih in tehničnih virov, k ra-
cionalizaciji upravljalskega oziroma 
organizacijskega deleža v proračunih 
programov

do 5 točk

2.p spodbujajo širšo zastopanost manj 
ali še neuveljavljenih umetnikov ter 
drugih deležnikov (npr. raziskovalcev 
ali poklicnih sodelavcev drugih disci-
plin) v prijavljenih programih 

do 5 točk

3.p načrtujejo gostovanja na referenčnih 
prizoriščih doma in po svetu

do 5 točk

9.5. Na področju E. literarni festival:

1.p načrtuje večje število sodelujočih 
referenčnih tujih avtorjev

do 5 točk

2.p vključuje izdajo knjižnih del (naklada, 
distribucija, promocija knjig in avtorjev)

do 5 točk

3.p načrtuje inovativne dogodke na po-
dročju promocije in spodbujanja bra-
nja

do 5 točk

9.6. Na področju F. podporni kulturni programi:

1.p s svojo dejavnostjo podpirajo izved-
bo javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov večjega števila 
drugih izvajalcev na območju MOL

do 4 točke

2.p na svoji spletni strani nudijo večje 
število uporabnih in aktualnih infor-
macij, najmanj z enega izmed nasle-
dnjih razpisnih področij: uprizoritve-
ne, glasbene, vizualne ali intermedij-
ske umetnosti

do 4 točke

3.p v okviru svoje redne dejavnosti iz-
vajajo tudi dokumentiranje in arhivi-
ranje ter omogočajo javni dostop do 
dokumentiranega oziroma arhivira-
nega gradiva

do 3 točke

4.p zagotavljajo podporo drugim izva-
jalcem javnih kulturnih programov in 
projektov v obliki izobraževanj, de-
lavnic, seminarjev in/ali predavanj

do 2 točki

5.p odpirajo prostor za teoretsko in kri-
tiško refleksijo o kulturnem življenju 
na območju MOL 

do 2 točki

9.7. Na področju G. kulturno-umetnostna vzgoja: 

1.p primernost programa za predvideno 
ciljno skupino (utemeljitev določitve 
starostne stopnje)

do 5 točk

2.p utemeljitev in kakovost pedagoško – 
didaktičnega pristopa, način nagovar-
janja in promocije programa za ciljno 
skupino 

do 5 točk

3.p spodbujanje aktivne udeležbe ciljne 
skupine skozi razvijanje ustvarjalnosti 
ali/in kritičnega mišljenja.

do 5 točk

10. Uporaba razpisnih kriterijev
Izbrani bodo tisti programi prijaviteljev, ki bodo v po-

stopku ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih 
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk. Način raz-
vrščanja programov glede na višino doseženih točk je 
sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpi-
sna področja. Višina odobrenih sredstev za program je 
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
program, pri čemer med izbranimi programi prijaviteljev 
ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v soraz-
merju z višino prejetih točk.

MOL bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinanciral na 
področju uprizoritvenih umetnosti predvidoma osem-
najst, na področju glasbenih umetnosti predvidoma 
dvanajst, na področju vizualnih umetnosti predvidoma 
osem, na področju intermedijskih umetnosti predvido-
ma šest, na področju literarnih festivalov enega in na 
področju podpornih kulturnih programov predvidoma tri 
javne kulturne programe, v odvisnosti od kakovosti pri-
javljenih programov (glede na dodeljeno število točk) in 
razpoložljivih sredstev.

11. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev za programe v letu 2016 
znaša 2.000.000 EUR. MOL si pridružuje pravico do 
spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna MOL za leto 2016. Višina sredstev 
za sofinanciranje štiriletnih programov v letih 2017, 2018 
in 2019 bo odvisna od dogovorjenega obsega progra-
ma za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev 
v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih 
področij v letih 2017, 2018 in 2019, od ocene izvajanja 
dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od 
ocene pristojne strokovne komisije glede programskega 
načrta za posamezno proračunsko leto.

12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

grame morajo biti porabljena v proračunskih letih 2016, 
2017, 2018 in 2019, in sicer do konca tekočega leta. 
Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena štiri-
letna pogodba, bodo v letih 2017, 2018 in 2019 pozvani 
k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi 
ovrednotenja le-tega bodo s pogodbeno stranko sklenje-
ni dodatki k pogodbi v letih 2017, 2018 in 2019.

MOL bo z izbranim prijaviteljem programa sklenil 
pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju od 2016 
do 2019.

13. Razpisni rok: razpis se prične 13. novembra 
2015 in zaključi 14. decembra 2015.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce od 1 do 6,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.
15. Način predložitve in vsebina vlog
15.1. Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikaci-

jo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvenci-
je.Ljub ljana.si, povezava do nje pa bo objavljena tudi na 
spletni strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora 
prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz 
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navedene spletne aplikacije natisniti in ga lastnoročno 
podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora pri-
ložiti vse zahtevane priloge.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga nati-
sne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, 
poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, in sicer najka-
sneje do vključno 14. decembra 2015. Za pravočasne 
bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane 
s priporočeno pošto do 24. ure. Vloga mora biti poslana 
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na 
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: kultura – programi 
in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja« 
(npr. A. Uprizoritvene umetnosti, ipd. – odvisno od tega, 
za katero razpisno področje prijavitelj oddaja vlogo). Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih 
obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vse-
bovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog so objavljena na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si/si/pomoc/.

V primeru tehničnih težav na spletni strani MOL, 
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije in 
prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, 
lahko prijavitelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, 
ki bo objavljen na spletnem naslovu, navedenem v prej-
šnjem odstavku, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko 
tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo 
v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne 
in pravočasne in jih bo MOL upošteval. O morebitnih 
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni 
strani MOL.

15.2. Dopolnjevanje vlog:
15.2.1 Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpi-

snem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in 
sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kul-
tura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

15.2.2. Če bo vloga formalno nepopolna, bo prijavi-
telj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahteva-
nem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

15.3. Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, 
ki je določen v 15.1 točki tega besedila razpisa, oziroma 
ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko 
oddane, hkrati pa tudi natisnjene in poslane po pošti 
s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpi-
san način, bodo zavržene. Zavržene bodo tudi vloge, ki 
ne bodo podane na prijavnem obrazcu, natisnjenem iz 
spletne aplikacije. Prav tako bodo zavržene vloge, ki ne 
bodo vsebovale obveznih prilog ter ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

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

16. Obvezne priloge k vlogi
Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh 

razpisnih področjih so:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazci MOL (od 1 do 

6) v elektronski in tiskani obliki,
– izbor največ treh medijskih objav (kritike, recenzi-

je), iz katerih sta razvidni prepoznavnost in uveljavljenost 
prijavitelja v strokovni javnosti v obdobju 2012–2014 
(brez najav in vabil). Za izbor ostalih medijskih objav – 
kritik, recenzij (brez najav in vabil), navedite povezave 
na spletne strani,

– izjava koproducenta o naravi in deležih koproduk-
cijskih vložkov v primeru koprodukcije,

– dokazilo v obliki povabila v primeru mednarodne-
ga sodelovanja, ki se nanaša na predvideno izvedbo 
posamezne programske enote v tujini.

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati 

vloge predvidoma 16. decembra 2015. Če se zaradi 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan.

17.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno 

v 6. točki besedila tega razpisa), da je prijavitelj v ob-
dobju 2012–2014 uspešno izvedel program oziroma 
projekte, ki jih je strokovna javnost pozitivno ocenila 
(obvezno dokazilo – izbor največ treh medijskih objav 
(kritike, recenzije), iz katerih sta razvidni prepoznavnost 
in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti v ob-
dobju 2012–2014 (brez najav in vabil). Za izbor ostalih 
medijskih objav – kritik, recenzij (brez najav in vabil), 
navedite povezave na spletne strani,

– ki ne bo vsebovala vseh dokazil in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na 
pošto kot priporočena pošiljka do vključno 14. 12. 2015 
do 24. ure.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, 
ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih razpisnih pogojev.

MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločil vsako vlogo prijavitelja, ki je ni vložila upravičena 
oseba ali ni pravočasna. MOL bo prijavitelje formalno 
nepopolnih vlog z dopisom pozval k dopolnitvi.

17.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno raz-
pisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od 
zaključka odpiranja vlog obvestil prijavitelje programov 
o predlogu področne strokovne komisije in določil rok, 
do katerega bo imel prijavitelj možnost, da se o predlogu 
komisije pisno izjavi. Obvestilo vsebuje predlog strokov-
ne komisije za posamezno razpisno področje in mnenje 
pristojnega uslužbenca. V roku prispele izjave prijavite-
ljev bodo obravnavale področne strokovne komisije in 
oblikovale končne predloge financiranja programov, na 
podlagi katerih bo izdana odločba.

18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri 
naslednjih uslužbencih MOL:

A. uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kal-
cic@Ljub ljana.si, 306-48-39),

B. glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik 
(vanda.straka@Ljub ljana.si, 306-48-42),

C. vizualne umetnosti: Lena Jevnik (lena.jev-
nik@Ljub ljana.si, 306-48-54),

D. intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (se-
mira.osmanagic@Ljub ljana.si, 306-48-65),

E. literarni festival: Saša Ogrizek (sasa.ogri-
zek@Ljub ljana.si, 306-48-16) in Manja Ravbar (ma-
nja.ravbar@Ljub ljana.si, 306-48-38),

F. podporni kulturni programi: Davor Buinjac (da-
vor.buinjac@Ljub ljana.si, 306-48-40),

G. kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek 
(sasa.ogrizek@Ljub ljana.si, 306-48-16).

Informativni dan bo v sredo, 25. novembra 2015, od 
10. do 12. ure na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambro-
žev trg 7, Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana
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 Ob-3416/15

Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter - 
Vrtojba na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prome-
tu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami) in Odloka 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje 
javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o konce-
siji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Ob-
čini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/15) ter ob 
uporabi določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami) 
ter Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 
s spremembami), objavljata

javni razpis
za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske 
javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov 

v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in 
Občini Šempeter - Vrtojba

1. Koncedent: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ter Občina Šempeter 
- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne 
službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem 
prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempe-
ter - Vrtojba.

3. Začetek izvajanja in trajanje koncesije: po zago-
tovitvi ustreznega voznega parka s strani koncesionarja, 
vendar najkasneje 9 mesecev po podpisu pogodbe, za 
obdobje 10 let.

4. Območje koncesije: izvajanje javnih linijskih pre-
vozov na območju mest Nova Gorica in Šempeter pri 
Gorici ter primestnih naselij Solkan, Kromberk-Loke, 
Rožna Dolina in Vrtojba.

5. Postopek izbire: koncesionar bo izbran na pod-
lagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakonov, ki 
urejajo javno-zasebno partnerstvo, javno naročanje in 
področje gospodarskih javnih služb.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na Portalu javnih naročil.

Izbiro koncesionarja bo vodila strokovna komisi-
ja imenovana s strani župana. Po izbiri najugodnej-
šega ponudnika bo izdan sklep o izbiri koncesionarja. 
Po pravnomočnosti sklepa o izbiri, bo izdana odločba 
o podelitvi koncesije. Po dokončnosti odločbe o izbiri 
koncesionarja bo z izbranim ponudnikom sklenjena kon-
cesijska pogodba.

6. Vsebina ponudbe: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: skla-
dno z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem 
prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini 
Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba in razpisno 
dokumentacijo.

8. Merila za izbor:
M1: Cena storitve (strošek za izvajanje) za letni 

plan izvajanja koncesionirane dejavnosti – 90 točk,
M2: ekološka vozila, ki ustrezajo kriterijem razpisne 

dokumentacije – 8 točk,
M3: druge ugodnosti – 2 točki.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
9. Zavarovanje za resnost ponudbe: ponudnik ob 

ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zava-
rovanje v znesku 25.000,00 EUR.

10. Razpisna dokumentacija: objavljena na spletni 
strani Mestne občine Nova Gorica (http://www.nova-go-
rica.si/) in Občine Šempeter - Vrtojba (http://www.sem-
peter-vrtojba.si/).

11. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 
preko Portala javnih naročil.

12. Datum, čas in kraj oddaje ponudbe: skladno 
z razpisno dokumentacijo in objavo na Portalu javnih 
naročil.

13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: skladno 
z razpisno dokumentacijo in objavo na Portalu javnih 
naročil.

Mestna občina Nova Gorica  
Občina Šempeter - Vrtojba
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 Ob-3387/15

Skupščina JP Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotni-
kova 36, 3330 Mozirje, na podlagi 19. člena Družbene 
pogodbe in Pravilnika o organiziranosti družbe in sis-
temizaciji delovnih mest JP Komunala d.o.o. Mozirje, 
objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo delovnega 

mesta:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let zaposlitve na vodstvenih funkcijah,
– poznavanje področja komunalne dejavnosti,
– sposobnost za organizacijo in vodenje dela.
Mandat direktorja traja štiri leta. Pogodba o zapo-

slitvi z izbranim kandidatom bo sklenjena po sprejemu 
sklepa o imenovanju direktorja s strani skupščine druž-
be.

Predvideni začetek dela je 1. 5. 2016.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila, in sicer: fo-

tokopija diplome, življenjepis, osebno predstavitev 
s predlogom programa razvoja oziroma dela Javnega 
podjetja.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo s priporoče-
no pošto v roku 15 dni po objavi na naslov: Javno pod-
jetje Komunala d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 
Mozirje, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po 
odločitvi skupščine.

Skupščina JP Komunala d.o.o.Mozirje

 Ob-3402/15

Svet Agencije za energijo objavlja na podlagi dru-
gega odstavka 396. člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 17/14) javni natečaj za prosto delovno mesto

direktorja
Agencije za energijo

1. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za tehnična, ekonomska ali pravna 
vprašanja s področja energetike, ki ima najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na področju trga z elektriko ali zemelj-
skim plinom;

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
pet let na vodilnih delovnih mestih;

– obvlada angleški jezik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še 
ni bila izbrisana;

– ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Repu-
blike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične 
stranke.

Razpisi delovnih mest

2. Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– dokazilo, iz katerega je razvidna delovna doba;
– podroben opis delovnih izkušenj, iz katerega je 

razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 
izkušenj – obrazec Europass;

– motivacijsko pismo;
– pisna dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na 

področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo 
ali zemeljskim plinom;

– pisna dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na 
vodilnih delovnih mestih;

– potrdilo o nekaznovanosti;
– dokazilo o znanju angleškega jezika;
– pisno izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, 

član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član 
organa politične stranke;

– vizija razvoja na vseh področjih delovanja agen-
cije za mandatno obdobje.

3. Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih 
let.

4. S kandidati, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene 
pogoje, bo opravljen razgovor. Kandidat bo samostoj-
no predstavil svojo vizijo razvoja agencije. Del razgovora 
bo opravljen v angleškem jeziku.

5. Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem 
listu RS v zaprti kuverti na naslednji naslov: Agencija za 
energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor, s pripisom 
»javni natečaj za direktorja«.

6. Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure na tel. 02/234-03-01. Kontaktna 
oseba je Rania Šraj Ayache.

7. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po 
imenovanju.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za ženske in moške.

Svet Agencije za energijo

Št. 186/1-2015 Ob-3406/15

Na podlagi 23. člena Statuta javnega zdravstvene-
ga zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, svet zavo-
da razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih zakon-

skih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat/kandidatka mora predložiti tudi program 

(vizijo) razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je po-

trebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 
9000 Murska Sobota s pripisom »za razpis direktor-
ja«.
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O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni najpo-
zneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.

Sklep o imenovanju bo pričel veljati po podanem 
soglasju s strani ustanoviteljev zavoda.

Zdravstveni dom Murska Sobota
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 Ob-3415/15

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o fi-
skalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Repu-
blike Slovenije objavlja

ponovni javni poziv
za zbiranje prijav možnih kandidatov  

za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni po-

ziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so strokovnjaki s področja makroekonomije, jav-

nih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja ma-
kroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba 
z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo prido-
bljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in ima najmanj 10 let 
delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju pri 
čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost 
na dosedanjih delovnih mestih in ugled;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot 
šest mesecev.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo kandidata v kateri navede ali kan-

didira za predsednika Fiskalnega sveta ali kandidira 
za člana Fiskalnega sveta ali vlaga kandidaturo hkrati 
za predsednika in člana Fiskalnega sveta;

2. v celoti izpolnjen Europass ži-
vljenjepis (dostopen na spletni strani 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/ver-
nav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_
SI);

3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
4. dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposli-

tvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekini-
tve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu. 
Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga je opravljal oziro-
ma ga opravlja pri posameznem delodajalcu;

5. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

Druge objave

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na 
zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;

6. pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo;
7. obrazložitev prijave;
8. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-

stopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev po-
datkov iz 5. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da 
kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, 
mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance preveri 
resničnost podatkov navedenih v prijavi, ter obdelavo in 
uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom 
imenovanja.

Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let, 
vendar največ dvakrat zaporedoma.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življe-
njepisom in zahtevanimi izjavami v 30 dneh po objavi na 
naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 
644, 1001 Ljub ljana z označbo “za ponovni javni poziv 
št. 110-62/2015 za predsednika in dva člana Fiskalne-
ga sveta« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Ne-
pravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
V primeru nepopolne vloge bodo kandidati lahko pozva-
ni k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v roku 
5 dni od poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga 
izločena.

Za dodatne informacije o objavi pokličite Katjo No-
vak, na številko 01/369-67-78.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru ime-
novanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji 
postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vla-
ganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Vlada Republike Slovenije
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Št. 101-41/2015-5 Ob-3340/15

Sindikat KNSS – Neodvisnost SILGAN Kovinska 
embalaža Ljub ljana, s sedežem Agrokombinatska 
cesta 61, Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Moste - Polje, na podlagi odločbe 
št. 101-48/2011-5, z dne 9. 2. 2012 in je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno številko 30, 
se z dnem 27. 10. 2015 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Št. 38141-3/2015/13 Ob-3403/15

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15) in 104.a člena Zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 
47/15 – ZZSDT) Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev šestih pravic 

razširjanja televizijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju  

Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je šest pravic razširjanja 

televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na 
območju Republike Slovenije.

Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek za 
razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet 
tega javnega razpisa, če imetnik pravice razširjanja te-
levizijskega programa v radiodifuzni tehniki na območju 
Republike Slovenije v treh mesecih od začetka delova-
nja multipleksa ne bo začel z razširjanjem in oddajanjem 
televizijskega programa, za katerega je pravico na tem 
razpisu dobil, v katerem od delujočih multipleksov na 
območju celotne Republike Slovenije, če bodo za to 
izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji.

Imetnik pravice razširjanja televizijskega programa 
v radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije 
je po pričetku izvrševanja pravice, ki je predmet tega 
javnega razpisa, dolžan to pravico izvrševati ves čas 
veljavnosti odločbe, s katero mu bo ta pravica dodelje-
na. Če imetnik pravice, ki je predmet tega razpisa, ne 
bo v celoti izvrševal, mu lahko agencija po predhodnem 
opozorilu odločbo razveljavi.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, 

ki je za televizijski program, s katerim kandidira na tem 
javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izva-
janje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki 
Sloveniji pred potekom roka za predložitev ponudb na 
zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega oziroma pri-
merljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi 
članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske 
konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, pred pote-
kom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.

2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 
v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, 
s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem 
območju Republike Slovenije.

2.3 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih zahtev: program je namenjen za sprejem 
brez pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen 
(nekodiran).

2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri merilih Žanrska in tematska ustreznost program-

ske ponudbe, Obseg lastne produkcije, Produkcija slo-

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

venskih avdiovizualnih del iz 68. s člena Zakona o me-
dijih, Trajanje (obseg) programa in Uravnoteženo poro-
čanje v dnevnoinformativnih programih, bodo ponudbe 
ocenjene s točkami. Pri vsakem od teh meril je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi po-
nudnik pri posameznem merilu. Skupno maksimalno 
število točk pri merilih skupaj je sto. Ponudnik mora 
doseči najmanj 51 točk kot minimalni prag za pridobi-
tev predmeta zadevnega javnega razpisa. Ocenjevanje 
se bo izvedlo tako v primeru, če bo prispelih popolnih 
ponudb ponudnikov enako številu razpisanih digitalnih 
pravic ali manj, kakor tudi v primeru, če jih bo več kot je 
razpisanih digitalnih pravic.

Posebna nepristranska komisija za vodenje javne-
ga razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo Svetu za radio-
difuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe 
in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. 
Svet bo prispele ponudbe na podlagi doseženega mesta 
v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire šestih najboljših ponudnikov, tj. ponudnikov, ki 
so se uvrstili na mesta od ena do šest. Razvrstitev po-
nudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih 
bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih, ki so 
navedene v prejšnjem odstavku.

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli ena-
ko vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 
»Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje 
uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem 
programu večji minimalni obseg programskih vsebin 
lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.

Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež 
lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle 
enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, 
se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost 
programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista 
ponudba, katere ponudnik v programu tedensko pred-
vaja več različnih zvrsti programskih vsebin.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga iz-
bire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko 
za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 24 točk. (0–24 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne 
produkcije ponujenega programa v tedenskem oddaj-
nem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji 
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponu-
dnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 19 točk. 
(0–19 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovi-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 87 / 13. 11. 2015 / Stran 2013 

zualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima 
večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizu-
alnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. 
Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 
24 točk. (0–24 točk)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg program-
skih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, 
TV-prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji 
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 19 točk. 
(0–19 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem po-
ročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik 
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, 
prejme 14 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk. (0–14 točk)

3.6 Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne pro-
dukcije

Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 
več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za 
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere po-
nudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg 
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem od-
dajnem času.

3.7 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 15. december 2015 

do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe 
prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela 
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve 
ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi 
po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo 
agencija poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna 
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 17. 12. 2014, ob 10. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Raz-
pisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefe-
lin@akos-rs.si), tel. 01/583-63-84.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

Št. 38141-2/2015/1 Ob-3404/15

Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji 
(Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12 in 109/12 – ZE-
Kom-1) in na podlagi subsidiarne uporabe 35. in 38. čle-
na Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US; 
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijske 

frekvence za omrežje prizemne digitalne 
radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R1)

1. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpi-
sa je radijska frekvenca 215,072 MHz (kanal oziroma 
T-DAB blok 10D) za enofrekvenčno omrežje prizemne 
digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije (multipleks R1).

2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora po-
nudnik:

– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vklju-
čuje:

– Splošne informacije o ponudniku in izjave,
– Pooblastilo za podpis ponudbe,
– Ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo 

omejene naravne dobrine,
– Garancijo za resnost ponudbe in pravočasno 

izvedbo projekta,
– Reference,
– Poslovni načrt;

– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agen-
cije, ki niso predmet spora pred sodišči;

– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti 
začet postopek prisilne poravnave ali prisilne likvidacije;

– upravljati vsaj eno digitalno radiodifuzno omrežje, 
ki na dan oddaje ponudbe redno obratuje in vsebuje vsaj 
en digitalni oddajnik z močjo 2 kW ali več.

Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati 
ponudnik:

Ponudnik z udeležbo na javnem razpisu prevzema 
dodatne obveznosti glede hitrosti izgradnje omrežja in 
cene storitve in sicer mora ponudnik:

– v roku, ki ga določi v ponudbi, izgraditi omrežje 
vsaj na oddajnih točkah Pohorje, Plešivec, Trdinov vrh, 
Krvavec, Krim, Nanos in Tinjan, skladno s predloženim 
poslovnim načrtom, in začeti z nudenjem storitve odda-
janja programov;

– v času veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc storitev oddajanja zaračunavati skladno z me-
sečno ceno za storitev oddajanja za 1 enoto kapacitete, 
kot jo določi v ponudbi.

Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji in zah-
tevami opredeljuje razpisna dokumentacija.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 
njihove uporabe

Pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponud-
be bo agencija ocenila glede na ponujeno ceno storitev 
in čas izgradnje omrežja, ki ju ponudniki določijo v svoji 
ponudbi.

Ponudbe se točkujejo upoštevaje postavljena meri-
la in razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število 
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točk. V primeru, da prejmeta dve ali več ponudb enako 
število točk, bo višje uvrščena ponudba z nižjo ceno 
storitev. V primeru, da sta dve ali več ponudb še vedno 
enakovredni, bo bolje uvrščena ponudba s krajšim ča-
som izgradnje omrežja.

Agencija bo ponudniku, čigar ponudba bo najbolje 
ocenjena, izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za 
omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ (mul-
tipleks R1).

3.1 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina mesečne cene sto-

ritve oddajanja za 1 enoto kapacitete (CU) multipleksa. 
Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med 
najnižjo ponujeno ceno in ceno iz ocenjevane ponudbe. 
Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno 
decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja 
najnižjo ceno storitev prejme 40 točk.

3.2 Čas izgradnje omrežja (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje čas, v katerem bo ponu-

dnik izgradil omrežje, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije in predloženim poslovnim načrtom. Po-
nudbe se točkujejo glede na število dni, šteto od vroči-
tve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero bo 
najboljšemu ponudniku podeljena pravica do uporabe 
frekvence, ki je predmet tega javnega razpisa, kot ga je 
ponudnik navedel v poslovnem načrtu.

Čas izgradnje omrežja št. točk
350 dni ali več 0
300 do 349 dni 5
250 do 299 dni 8
249 dni ali manj 10

4. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo na-
ravne dobrine in način plačila

Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omeje-
ne naravne dobrine znaša 75.000 EUR.

Ponudnik, ki mu bo agencija z odločbo o dodeli-
tvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo frekvenco, ki 
je predmet tega javnega razpisa, mora znesek, ki ga 
je na javnem razpisu ponudil za plačilo učinkovite rabe 

omejene naravne dobrine, poravnati v roku 30 dni od 
vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

5. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 14. 12. 2015 do 

11. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe 
prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela 
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve 
ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi 
po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo 
agencija poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov 
agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, 
v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba 
agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v prime-
ru osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahaja-
jo v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, 
Ljub ljana, dne 14. 12. 2015 ob 12. uri.

7. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora oddati 

ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpi-
sno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše infor-
macije tega javnega razpisa in posameznih točk pred-
metnega sklepa.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih 
straneh agencije: http://www.akos-rs.si. Interesenti lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani ali elek-
tronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času 
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, 
ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

8. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektronski naslov: 
info.box@akos-rs.si.

9. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije
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 Ob-3401/15

Direktor družbe Gorenje Surovina družba za prede-
lavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Ma-
ribor, matična številka 5003393000, na podlagi določil 
prvega odstavka 586. člena v povezavi s 629. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), (v nadaljeva-
nju: Gorenje Surovina, d.o.o.) objavlja obvestilo:

1. Dne 12. 11. 2015 je bil sodnemu registru Okro-
žnega sodišča v Mariboru predložen Delitveni načrt 
prenosne družbe Gorenje Surovina, d.o.o.

2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statu-
sno preoblikovanje prenosne družbe Gorenje Surovina, 
d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.

3. Na sedežu družbe Gorenje Surovina, d.o.o. je od 
objave tega obvestila do dneva, ko bo edini družbenik 
prenosne družbe odločal o soglasju k delitvi, vsak delov-
ni dan, med 10. do 12. uro, družbeniku na vpogled: Deli-
tveni načrt družbe Gorenje Surovina, d.o.o. in Letno po-
ročilo družbe Gorenje Surovina, d.o.o. za zadnja tri leta.

4. Družba Gorenje Surovina, d.o.o., bo edinemu 
družbeniku najkasneje naslednji delovni dan po preje-
mu njegove pisne zahteve brezplačno dala prepis listin 
iz prejšnje točke.

5. Družba Gorenje Surovina, d.o.o., bo vsakemu 
upniku in svetu delavcev najkasneje naslednji delovni 
dan po prejemu njegove pisne zahteve brezplačno dala 
prepis delitvenega načrta.

6. O soglasju k delitvi bo odločal edini družbenik 
prenosne družbe.

7. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor 
družbe Gorenje Surovina, d.o.o., ustno razložil delitve-
ni načrt, prav tako pa bo edinega družbenika obvestil 
o vseh morebitnih pomembnih spremembah premože-
nja družbe v obdobju od dneva sestave delitvenega na-
črta do odločanja družbenika o soglasju k delitvi.

Gorenje Surovina, d.o.o.
direktor družbe

Jure Fišer

Objave gospodarskih družb
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SV 1755/2015 Ob-3389/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora opr. št. 
SV 1755/2015 z dne 5. 11. 2015 je na podlagi original-
ne overjene Kupoprodajne pogodbe za ID 657-44-16 
z dne 22. 10. 2015, sklenjene med prodajalko Viktorijo 
Ževart in zastavnim dolžnikom Jožetom Mesarcem kot 
kupcem, originalne overjene Prodajne pogodbe, opr. št. 
SV 1102/2015 z dne 29. 6. 2015, sklenjene med Vlade-
anom Vauhnnickom kot prodajalcem in Viktorijo Ževart 
kot kupko, Izpiska iz matičnega registra, iz katerega iz-
haja sprememba osebnega imena, in sicer se je Vladean 
Vauhnnick pred spremembo imenoval Vladimir Vauhnik, 
nadalje pravnomočnega Sklepa o dedovanju Okrajnega 
sodišča v Mariboru, opr. št. II D 701/2001 z dne 21. 6. 
2002, na podlagi katere je Vladimir Vauhnik predmetno 
nepremičnino dedoval po zapustnici Zvezdani Devetak, 
nadalje Izpiska iz matičnega registra z dne 29. 6. 2015, 
iz katerega izhaja, da se je Zvezdana Devetak pred skle-
nitvijo zakonske zveze imenovala Zvezdana Nemec in 
originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 
1983, sklenjene med SGP Konstruktor Maribor n.sol.o., 
Maribor, kot prodajalko in Zvezdano Nemec kot kupo-
valko, pri čemer so citirane pogodbe priloge tega no-
tarskega zapisa zastavljena v korist upnice Nove KBM 
d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, 
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive 
denarne terjatve v višini 77.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 268/2014 Os-3324/15

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici An-
dreji Kraut Verbič v izvršilni zadevi upnice Hypo-Bank 
Burgeland, Aktiengesellschaft, Neusiedler Strasse 33 0, 
7000 Eisenstadt Avstrija, ki ga zastopa Lakožič Bojan 
– odvetnik, Titova cesta 2, Maribor, proti dolžniku Mihu 
Kostanjšek (prej Klaričeva ulica 7, Koper – Capodistria 
– dostava), Mojci Štrukelj, Liminjanska 19A, Portorož – 
Portorose, zaradi izterjave 146.035,78 EUR, je s sklepom 
opr. št. In 268/2014 z dne 23. 7. 2015 drugemu dolžniku 
Mihu Kostanjšku, ki je neznanega bivališča, postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Lidijo Debeljak iz Kopra.

Začasna zastopnica je bila dolžniku postavljena na 
podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zv. s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki 
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je 
prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, ne-
znano. Začasna zastopnica bo drugega dolžnika zasto-
pala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
drugemu dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2015

P 772/2015 Os-3194/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Jane Grandovec, Valbruga 118, Smlednik, 
zoper toženo stranko Daliborja Nikolić, bivališče nezna-
no, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otrok 
v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine, dne 
17. 9. 2015 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Tomaž Šešerko, Tavčarjeva ulica 2, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 9. 2015

VL 103850/2015 Os-3342/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Tina Malovrh, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžnici Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, 
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Kotnik Bojana – od-
vetnica, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave 
1.605,82 EUR s pp, sklenilo:

dolžnici Moniki Gregorinčič se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Objave sodišč

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnico Bo-
jano Kotnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen 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 26. 10. 2015

Z 12/2015 Os-3322/15

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi do-
ločb 4. točke in drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Blažu Grilcu, Vir-
maše 241, Škofja Loka, v izvršilni zadevi Z 12/2015, 
zaradi izterjave zneska 5.741,40 EUR s pp, postavilo 
začasnega zastopnika Tomaža Osolnika, odvetnika iz 
Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 10. 2015

Oklici dedičem

D 601/2015 Os-3344/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pok. Zlatku Kurucu, rojenem 8. 4. 
1979, poročenem, umrlem 28. 7. 2015, nazadnje stanu-
jočem Na Golovcu 2, Celje.

Sodišču je znano, da je bil zapustnik poročen in 
brez potomcev. Oporoka v obravnavani zapuščinski za-
devi ni bila predložena. Kot zakoniti dediči po zapustniku 
pridejo v poštev dediči II. dednega reda, vdova in starši 
oziroma zapustnikov oče ter namesto pokojne matere, ki 
je umrla pred njim, zapustnikovi sestri. Sodišču podatki 
o vdovi, razen priimka in imena Paeezi Sanaz, niso zna-
ni. Zato je potreben oklicni postopek.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vdovo in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi oporoke oziroma zakona po zapustni-
ku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo in opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2015

D 307/2014 Os-3325/15

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mariji Šlebir, roj. 1. 7. 1873, drž. 
RS, nazadnje stanujoči Bistričica 20, Stahovica in umrli 
24. 10. 1958, katere dediči so neznani.
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Po zapustnici doslej ni bil uveden zapuščinski po-
stopek, po podatkih sodišča pa tudi ni napravila oporo-
ke. Kot zakoniti dediči prvega dednega reda bi po njej 
prišli v poštev sinovi in hčere, oziroma če so že pokojni, 
njihovi potomci (vnuki in vnukinje) oziroma, če je kateri 
od njih pokojen, njihovi potomci (pravnuki in pravnuki-
nje).

Sodišče že razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, 
ki so bili vabljeni na zapuščinsko obravnavo dne 11. 9. 
2015, z ostalimi podatki pa ne razpolaga, zato zgoraj na-
vedene osebe, oziroma tudi druge osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, poziva, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica, sicer bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 10. 2015

D 176/2015 Os-3380/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Lejko Mariji, rojeni Buček, hčerki Ane, roj. 5. 12. 
1924, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, na-
zadnje stanujoči Mahovnik 53, Kočevje, umrli 3. 6. 2015 
ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišla 
tudi otroka pred zap. umrle hčerke Zeller Angele, rojene 
Lejko, nazadnje stanujoče Mahovnik 53, Kočevje, to sta: 
vnuk Zeller Roger in vnukinja Manuela Zeller, ki naj bi 
živela na neznanih naslovih v Švici.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem po-
ziva oba zap. vnuka, da se priglasita sodišču v enem 
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po 
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščin-
sko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 10. 2015

III D 154/2015 Os-3021/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Predalič, 
rojenem 29. 5. 1835, umrlem 24. 7. 1928, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Repče 4, Šmarje Sap, je naslovno 
sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik je bil ob smrti poročen z Marijo Predalič, 
rojeno 24. 3. 1839, ki je umrla 15. 5. 1883, v Repčah 4. 
Imel je hčere Ano Sterlekar, rojeno 24. 7. 1861, umrlo 
17. 2. 1893 v Plešah 7, Katarino Jančar, rojeno 14. 11. 
1873, umrlo 17. 12. 1958, Zgornja Besnica 5, Franči-
ško Garbajs, rojeno 25. 10. 1876, umrlo 25. 9. 1903 
v Šentpavlu 12, Ivano Predalič, rojeno 9. 12. 1864 in 
Jožefo Predalič, rojeno 24. 8. 1882.

Ker sodišče ne razpolaga z več podatki, na podlagi 
katerih bi lahko zanesljivo ugotovilo, katere osebe bi 
prišle v poštev kot dediči po pokojnih dedinjah iz prvega 
dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni 
deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 9. 2015

D 50/2015 Os-2678/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 30. 10. 2014 umrlem Mencinger Borisu, rojenem 
dne 28. 2. 1945, nazadnje stanujočem Zapuže 2/a, Be-
gunje na Gorenjskem.

Sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih dedičih, 
da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma 
jih pozvalo, da podajo dedne izjave glede sprejema 
zapuščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 7. 2015

O 10/1961 Os-3135/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zade-
vi po pok. Murko Simonu, roj. 14. 10. 1885, nazadnje 
stalno stanujočem Rogatec 158, Rogatec, umrlem dne 
31. 12. 1960, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 14. julija 2015, sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Murko Simonu, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Murko Simonu, se po pravnomočnosti tega sklepa ob-
javi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 7. 2015

D 101/2015 Os-3157/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Antonu Cencič, sin Angela, rojen 30. 7. 1904, z zadnjim 
znanim prebivališčem na naslovu Robidišče 32, Breginj, 
ki je bil s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 35/2013 
z dne 4. 3. 2015 razglašen za mrtvega z dnem 31. 7. 
1974.

Sodišče v zapuščinskem postopku nima nobenih 
podatkov o tem, kdo bi bili zakoniti dediči zapustnika (v 
okviru vseh treh dednih redov).

Zaradi tega sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku 
enega leta od njegove objave zglasijo in pri sodišču 
uveljavijo svoje pravice.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega, ki jo predsta-
vljajo nepremičnine v k.o. 2215 Robidišče, razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo v upravljanje 
pristojnim državnim organom.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 9. 2015

Oklici pogrešanih

N 90/2014 Os-2935/15

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka 
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek 
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v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Uršulo Kocjančič, 
Bazovica pri Loki, Črni Kal, ki jo zastopa skrbnica za 
poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana, zaradi razgla-
sitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, izven 
naroka dne 2. 9. 2015, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotne ude-
leženke Uršule Kocjančič, vdove Andreja Primožiča, roj. 
19. 8. 1854, iz Bazovice pri Loki, Črni Kal, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se pozi-
va, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 2015

N 33/2014 Os-3062/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotnega ude-
leženca Walter Sok, 8. Luise Place, Cecil Hills, N.S.W. 
2171 Sydney, Avstralija, za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani lastninsko pravico 
na nepremičninah s parc. št. 3575/340 in 3575/341, obe 
k.o. 2219 Kred do 1/2, pridobil na podlagi sklepa o dedo-
vanju z dne 27. 5. 1999, po pokojni babici Angeli Cencič, 
roj. Skočir. Imenovana je bila državljanka Italije, rojena 
v letu 1903. Po datumu izdaje sklepa o dedovanju o po-
grešanem ni nobenih podatkov več. Tudi njegovi rojstni 
podatki niso znani.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega 
v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 37/2014 Os-3063/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udele-
ženke Marije Drole, Ljub ljana, za mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana hči Jakoba Droleta 
in Katarine Drole. Rojena je bila dne 14. 8. 1901 v Tol-
minu, Podbrdo. Zadnje poročilo o njej je darilna pogodba 
z dne 28. 5. 1937, na podlagi katere je bila pogrešana 
vpisana kot lastnica nepremičnine s parc. št. 373/12, k.o. 
2242 Podbrdo.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani osebi oziroma njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po 
poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 38/2014 Os-3064/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-

čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Pavline Špehonja, Stanovišče 7, Breginj, 
za mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana hči Mihaela Špe-
honje in Terezije Špehonja, rojene Baloh. Rojane je bila 
13. 9. 1909 v Kobaridu, Stanovišče. Zadnje poročilo 
o njej predstavlja prisojilna listina z dne 19. 6. 1920, 
na podlagi katere je bila v zemljiško knjigo, pri parc. 
št. 932/3, k.o. 2217 Sedlo, v njeno korist, vpisana slu-
žnostna pravica stanovanja in stvarnih pravic živila, 
oblačila, gorkote in kuhanja.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 40/2014 Os-3065/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Roze Borjančič, Breginj 121, Breginj, za 
mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana hči Jožefa Borjan-
čiča in Marije Alojzije Borjančič, roj. Gašperut. Rojena je 
bila 7. 8. 1913 v Breginju št. 121. Zadnje poročilo o njej 
je sklep o dedovanju iz leta 1951, na podlagi katerega 
je bila pogrešana vpisana kot lastnica nepremičnine 
s parc. št. 793/4, k.o. 2214 Breginj.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 41/2014 Os-3066/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobra-
nilstvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve naspro-
tnega udeleženca Mihaela Hrast, Livek 24, Kobarid, za 
mrtvega

Po znanih podatkih je pogrešani sin Simona Hrasta 
in Ane Hrast, rojene Šturm. Rojen je bil 29. 9. 1896 v Ko-
baridu, Livek (Golobi 24). Zadnje poročilo o njem pred-
stavljajo prisojilne listine iz let 1918, 1921 in 1922 ter 
darilna pogodba iz leta 1929, na podlagi katerih je bila 
pri nepremičnini s parc. št. 1035/21, k.o. 2230 Livek, 
v zemljiški knjigi nanj vknjižena lastninska pravica.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, 
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče 
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po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega 
v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 42/2014 Os-3067/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Marije Hrast, Livek 24, Kobarid, za mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana hči Simona Hrasta 
in Ane Hrast, rojene Šturm. Rojena je bila 6. 12. 1887 na 
Livku št. 16, Kobarid. Zadnje poročilo o njej predstavljajo 
prisojilne listine iz let 1918, 1921 in 1922 ter darilna po-
godba iz leta 1929, na podlagi katerih je bil pogrešana 
vpisana kot lastnica nepremičnine s parc. št. 1035/21, 
k.o. 2230 Livek.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2015

N 14/2015 Os-3326/15

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Vojščak Ignatza, Veliki Gaber 10, 
Veliki Gaber, za mrtvega.

Sodišče poziva Vojščak Ignatza, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 10. 2015

N 15/2015 Os-3327/15

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Škrabec Alojzija, Bič 11, Veliki Gaber, 
za mrtvega.

Sodišče poziva Škrabec Alojzija, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 10. 2015

N 16/2015 Os-3328/15

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Šraj Jožefa, Veliki Gaber 26, Veliki 
Gaber, za mrtvega.

Sodišče poziva Šraj Jožefa, da se oglasi, kakor tudi 
vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, da 
to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 10. 2015

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 60/2015 Os-3428/15

Podaljšanje roka
Skladno s 46. členom Zakona o sodiščih (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spre-
membi in dopolnitvami) ter pozivom za predlaganje kan-
didatov za imenovanje sodnikov porotnikov, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 65/15 z dne 11. 9. 2015, Okro-
žno sodišče v Mariboru podaljšuje rok za podajo predlo-
gov do 11. 12. 2015.

Okrožno sodišče v Mariboru
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Spričevala preklicujejo

Baloh Nataša, Iška 16C, Ig, diplomo, št. 256/08, iz-
dala Univerza v Ljub ljani, Pravna fakulteta. gnp-336006

Sančanin Sanela, Pristava 10, Trebnje, diplomo, 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, iz-
dano na ime Duraković, leto izdaje 2007. gnj-336012

Drugo preklicujejo

BS IMPEKS D.O.O., Rogozniška Cesta 34, Ptuj, 
izvod licence, št. GE007454/07141/002, za vozilo Iveco, 
reg. št. MB GV-219, veljavnost 13. 3. 2020. gnc-335994

Dominik Hajzer s.p., Stara ulica 10, Ravne na Ko-
roškem, izvod licence, št. 010706/001, za vozilo MAN 
26410, reg. št. SG KL-736. gnm-336009

Dominik Hajzer s.p., Stara ulica 10, Ravne na Ko-
roškem, izvod licence, št. 010706/002, za vozilo MAN, 
reg. št. SG 88-46J. gnl-336010

Drago Vovk s.p., Smokuč 36, Žirovnica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040367000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gno-336007

DUBY LINE d.o.o. Koper, Benčičeva št. 2, Koper - 
Capodistria, mednarodno licenco skupnosti za prevoz 
blaga, št. GE0050404/04847/001. gny-335997

Ekart Boštjan, Glavarjeva cesta 2, Komenda, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500018931001, izdal 
Cetis Celje, d.d.. gni-336013

Erjavec Blaž Janez, Tesovnikova 7, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 32010014, izdala Naravoslovno 
tehniška fakulteta. gnf-335991

Fedrigo Sandi, Matavun 5, Divača, nacionalno po-
klicno kvalifikacijo – voznik, izdala Obrtna zbornica Ljub-
ljana, leto izdaje 2005. gnk-336011

Grafist d.o.o., Sermin 7B, Koper – Capodistria, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500013348001, iz-
dajatelj Cetis Celje d.d. gnb-335995

Integral Stojna Kočevje, d.o.o., Reška 
cesta 1, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500016841001, na ime Rajlič Duško, izdal Ce-
tis Celje, d.d. gnl-335993

Iseni Jasmin, Slomškova ulica 3a, Slovenske Konji-
ce, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8233247. 
gng-336015

Jamšek Zala, Pot v Rudnik 11, Kamnik, študentsko 
izkaznico, št. 27122040, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnn-336008

Preklici

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevni-
ca, potrdilo za voznika, izdano na ime Denis Dorić, 
št. 006138/MJ57-2-3290/2011, veljavnost od 5. 8. 2011 
do 5. 11. 2015, izdajatelj OZS Slovenija, leto izdaje 
2011. gng-335998

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, po-
trdilo za voznika, izdano na ime Irfan Sadiković, 
št. 006138/SŠD57-2-1987/2012, veljavnost od 7. 5. 
2012 do 14. 5. 2012, izdajatelj OZS Slovenija, leto izda-
je 2012. gnw-335999

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevni-
ca, potrdilo za voznika, izdano na ime Edin Dorić, 
št. 010908/AD57-2-949/2013, veljavnost od 15. 2. 2013 
do 3. 12. 2015, izdajatelj OZS Slovenija, leto izdaje 
2013. gnv-336000

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, po-
trdilo za voznika, izdano na ime Ibrahim Softić, 
št. 010908/MJ57-3-1108/2012, veljavnost od 15. 3. 2012 
do 15. 5. 2012, izdajatelj OZS Slovenija, leto izdaje 
2012. gnu-336001

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, po-
trdilo za voznika, izdano na ime Branislav Amović, 
št. 010908/SŠD57-2-2956/2013, veljavnost od 1. 7. 
2013 do 16. 5. 2017, izdajatelj OZS Slovenija, leto izda-
je 2013. gnx-336002

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, po-
trdilo za voznika, izdano na ime Svetozar Miletić, 
št. 000572/MJ57-2-190/2007, veljavnost od 9. 1. 2007 
do 5. 4. 2007, izdajatelj OZS Slovenija, leto izdaje 2007. 
gns-336003

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, izvod 
licence, št. 003170707, za vozilo tovorno, reg. št. KK 
HD-994, veljavnost do 16. 5. 2017. gnr-336004

Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, izvod 
licence, št. 0316756, za vozilo tovorno, reg. št. LJ EU 
189, veljavnost do 16. 5. 2017. gnq-336005

Poklukar Josip, Mlinska c. 1, Bled, izkaznico nepre-
mičninskega posrednika, št. 0111801124, izdalo Ministr-
stvo za okolje in prostor. gnz-335996

Transport Koprivnik, d.o.o., Stročja vas 52, Lju-
tomer, osnovno licenco, št. 013155 in izvod licence 
št. 013155/004, za vozilo Mercedes benz, reg. št. MS 
KE-249, veljavnost 24. 2. 2019. gnh-336014

Varmonting - MTR Transport, Tina Jarc s.p., Uli-
ca Marjana Nemca 4, Miklavž na Dravskem polju, iz-
vod licence, št. 013397/002, za vozilo M.A.N. TGX 
18.4804X2LLS, reg. št. MB CM-210, veljavnost 16. 10. 
2019. gnq-335992
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