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Javni razpisi

Št. 671-92/2015 Ob-3191/15

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 
in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije 
športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni 
list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-92/2015 z dne 
9. 10. 2015 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev in 

klubov Mestne občine Koper v letu 2015
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev 

in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za 
leto 2015.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper,

– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih progra-
mov v MOK za preteklo leto.

2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prija-
vitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:

Kriteriji točke
1. finančno ovrednotena izvedba programa, 

ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri 
čemer se za finančni načrt šteje zaključno 
finančno poročilo za preteklo leto v skladu 
z veljavnimi predpisi v RS)

do 50

– od 100.000 € do 499.000 € 20
– od 500.000 € do 1.000.000 € 30
– nad 1.000.000 € 50
(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in 
tekmovanja prijavitelja)

do 20

– od 5 do 10 let 10
– nad 10 let 20
(prijavitelj prejme 10 ali 30 točk)

3. medijska odmevnost (povprečno število 
obiskovalcev na tekmah enega izmed 
ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni 
ravni)

do 30

– od 50 do 150 10
– nad 150 do 500 20
– nad 500 30
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)
Skupaj 100

3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofi-
nanciranja

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena 
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, 
da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število 
točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj 
(kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število 
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, kolikor 
ga ne, pa 0 točk).

Merila točke
1. množičnost na lokalni ravni (število 

registriranih tekmoval/k/cev športne 
panoge prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)

do 40

– od 1 do 99 10
– od 100 do 299 20
– 300 in več 40
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

2. razširjenost športne panoge na lokalni 
ravni (število klubov oziroma društev 
športne panoge prijavitelja v MOK ločeno 
M/Ž)

do 30

– od 1 do 3 10
– 4 in več 30
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

3. razširjenost športne panoge na 
mednarodni ravni (število vključenih držav 
v mednarodne panožne zveze)

do 30

– od 1 do 49 10
– od 50 do 99 20
– 100 in več 30
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)
Skupaj 100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa 
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število 
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpolo-
žljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih 
prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka 
števila točk in vrednosti točke.

4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov iz druge točke za leto 2015 je največ 
do 300.000 EUR.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za leto 2015 skladno s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
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navana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 
v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do ponedeljka, 26. oktobra 2015, na 
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov Mestne občine Ko-
per za leto 2015, št.: 671-92/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in 
razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 131/2014 Os-2231/15

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodni-
ku – svétniku Valterju Vindišu, v pravdni zadevi tožečih 
strank 1. Milene Topolovec in 2. Veronike Polančec, 
obe stanujoči Žetale 43, Žetale, ki ju obe zastopa Jernej 
Kokalj, odvetnik v Mariboru, zoper toženi stranki 1. Sreč-
ka Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, Graz, R Avstrija 
in 2. Tima Tonejc, Ješenca 72, Rače, ki ga zastopa 
Bojana Kotnik, odvetnica v Mariboru, zaradi vzposta-
vitve prejšnjega zemljiško knjižnega stanja, podredno 
plačila 150.000,00 EUR s pp, podredno zaradi izstavitve 
zemljiško knjižnega dovolila (spr. vr. 150.000,00 EUR), 
12. maja 2015, sklenilo:

Predlogu tožeče stranke se ugodi in se prvo toženi 
stranki postavi začasna zastopnica, odvetnica Jasna 
Brodarič Kočevar, Ptujska cesta 8/c, Ormož.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice ima začasna zastopnica od dneva po-
stavitve do tedaj, dokler prvo tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 5. 2015

Oklici dedičem

I D 3164/2013 Os-2923/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Bojanu Brada-
ška, rojenem 5. 8. 1953, umrlem 27. 8. 2013, nazadnje 
stanujočem na naslovu Fabianijeva ulica 13, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče od-
redilo izdajo oklica.

Zapustnik je bil ob smrti samski in brez otrok. Imel 
je sestro Matejo Miklič in brata Blaža Bradaška, ki sta 
se oba dedovanju po zapustniku v celoti odpovedala.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi še prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega reda, 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi 
zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku ene-
ga 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. 8. 2015

I D 286/2015 Os-2929/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Gönc, roje-
ni 26. 2. 1929, umrli 4. 1. 2015, nazadnje stanujoči na 

Objave sodišč

naslovu Hudovernikova ulica 4, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo iz-
dajo oklica.

Zapustnica je bila ob smrti vdova. Imela je hčer 
Ivanko Metelko, sina Slavka Genca in vnuka Dejana 
Genca po prej umrlem sinu Janezu Gencu, ki so se vsi 
dedovanju po zapustnici v celoti odpovedali.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi še prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega de-
dnega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
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 31. 8. 2015

Oklici pogrešanih

N 85/2014 Os-3108/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane Justine Kleva, hčerke Antona in 
Katarine Kleva, nazadnje prebivajoče v Argentini, na 
neznanem naslovu, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to 
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2015

N 46/2015 Os-3130/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 
Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Matije Otta, Boljunec 46, Italija, za mrtvega.

O pogrešanemu Otta Matiju je znano le-to, da je 
bilo njegovo zadnje znano bivališče Boljunec 46, Italija. 
Nepremičnino parc. št. 5229/2v, k.o. 2557 – Ocizla je 
pridobil na podlagi Uradnega potrdila z dne 26. 1. 1906, 
A. 36/5. Drugih podatkov o pogrešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2015

N 45/2015 Os-3131/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
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zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 
Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca Jožefa Bak, Via dei Quartieri 2, Foligno, 
Italija, za mrtvega.

O pogrešanemu Bak Jožefu je znano le-to, da je 
bil rojen dne 27. 3. 1894 v Dragi 14/13, sin Bak Antona 
in roj. Mihalič Helene, ter da je bil poročen dne 24. 6. 
1939 v Gorici s Sili Marijo in se je dne 23. 8. 1936 pre-
selil v kraj Foligno. Nepremičnino parc. št. 5111/4, k.o. 
2557 – Ocizla je pridobil na podlagi darilne pogodbe 
z dne 30. 4. 1938 št. XVI št. 4178/I-33. Drugih podatkov 
o pogrešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2015
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