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Javni razpisi
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Program sodelovanja
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020 

Obvestilo o objavi ciljnega razpisa  
za predložitev standardnih projektov

Obveščamo vse zainteresirane, da je bil dne 14. ja-
nuarja na spletni strani programa www.ita-slo.eu ob-
javljen razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih 
projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski 
obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije – 
Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti upo-
rabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpi-
sna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem 
Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.
ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne 
spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 
(CET).

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kon-
taktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132 
Trst, Italija, tel. +39/040/377-5993, e-mail: jts.itaslo@re-
gione.fvg.it ali slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 
Štanjel, Slovenija, tel. (+386)5/73-18-530, e-mail: 
it-si.svrk@gov.si.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj  
in evropsko kohezijsko politiko

Št. 610-1/2019 Ob-1099/19

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 – ZNOrg) in sklepa župana, št. 610-1/2019 
z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov 

v Mestni občini Koper za leto 2019  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih 

ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kul-
turni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) 
in promocijo v RS ter v tujini;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, organiziranje razstave …), ki so po-

membni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo 
v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe/projekte z na-
slednjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne 

dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, 
intermedija;

C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju 

kulture;
E. projekti založništva.
3. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov 

zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih 
virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se 
lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje razpisa:

a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih 
C. in D.

za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
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– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejav-
nosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih de-
lovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
20 kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma 
projekte v letu 2019 izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delova-
nja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali 
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na 
področjih A. in B.

c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni 

v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju 
MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka raz-
pisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2019 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK.

d) za vsa področja:
– V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2018 pogodbe-

na stranka Mestne občine Koper, mora imeti izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper 
(podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov … 

na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (ve-
lja za področje E – kulturna društva in samozaposleni 
v kulturi);

– najmanj tri knjige izdane v letu 2018 z 200 izvodi 
vsaka (velja za področje E – mikro družbe);

– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-
tnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost 
preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slo-
venskem kulturnem in mednarodnem prostoru;

– realno in natančno prikazana finančna konstruk-
cija programa oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– predstavitev programa delovanja v okviru kultur-
nega programa Mestne občine Koper (velja za področje 
A in B).

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev dodeljena določena sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

5. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

7. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 
– Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe).
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Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projek-
tov oziroma področij, mora za vsak posamični program 
oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale 
obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat. Vse 
izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in po-
trdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega oseb-
nega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor 
je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlene-
ga v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija.
III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane 

izdaje v založniški program (velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-

cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziro-
ma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.ko-
zlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 22. 11. 2019. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priloži-
ti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce 
podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizi-
ranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo 
končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma 
projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2019 je 
29. 2. 2020.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-8).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 18. februarja 2019, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo pri-
jave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spre-
meni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje 
prijave.

Nepravočasne prijave in nepopolne dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

9. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na 
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug 
razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi 
bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

10. Dvig razpisne dokumentacije
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, 
Koper.

Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 410-27/2019 Ob-1100/19
Na podlagi sklepa župana, št. 410-27/2019 z dne 

15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za otroke 

in mladino v Mestni občini Koper za leto 2019  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so 
pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.
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2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu pre-
življanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja;

– vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali teža-
vami v odraščanju;

– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-
nosti otrok.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 
do 29 let):

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 
delo;

– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-
resov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali te-

žavami v odraščanju.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 

projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot 
take predmet javnega razpisa za sofinanciranje priredi-
tev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko 
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 

študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed 
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javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih 

partnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov 
oziroma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi pro-
gramov oziroma projektov (samo za področje B);

– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na 
področju mladine (samo za področje B);

– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani 
prijavitelji:

– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 150 m2 
uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava 
o lastništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali 
upravljalca objekta);

– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših 
od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini 
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/pro-
jektni skupini);

– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom 
mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – 

Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta

– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu 
objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v la-
stnih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/pro-
jekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o so-
delovanju v programski/projektni skupini (samo za po-
dročje B)

– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu 
(samo za področje B).

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec:

– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo 

enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-
ke na območju in za uporabnike MOK za leto 2018.

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov 
za otroke za leto 2018.

Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu 
OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno na-
vesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziroma 
projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odo-
britve programa oziroma projekta je prijavitelj morebitna 
odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje 
dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejav-
nosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.
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Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 22. 11. 2019. Obve-
zno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu 
priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, no-
silce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o rea-
liziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok 
za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa 
oziroma projekta za leto 2019 je 29. 2. 2020.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni 
ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
ponedeljka, 18. februarja 2019, na naslov Mestna občina 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdije-
va ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne 
bodo obravnavane.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

9. Dvig razpisne dokumentacije
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 spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 122-3/2019 Ob-1101/19
Na podlagi sklepa župana, št. 122-3/2019 z dne 

15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v Mestni občini Koper za leto 2019
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 

programov socialnega varstva v letu 2019, ki jih izvajajo 
društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč 
ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izle-
tov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, 
katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov 
v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki 
so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper 
za leto 2019.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje 

programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;

6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju, za katero se prijavljajo;

7. imajo predvideno sofinanciranje programa s stra-
ni drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti 
celotnega programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2019 
lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov 
Mestne občine Koper za leto 2019, in sicer na tisti raz-
pis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma 
večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave 
na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni 
občini Koper za leto 2019 in za prijave na javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini 
Koper za leto 2019.

III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
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– metode in način dela v programu so jasno opre-
deljeni;

– program ima zagotovljene prostorske in 
kadrovske pogoje za izvajanje programa.

2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-
gramu:

– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in 
izvedbi programa;

– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na podro-

čju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob pri-

merjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju speci-
fičnosti posameznih prijavljenih programov.

IV. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne obči-
ne Koper za leto 2019.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2019, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in priloga-
mi, navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne 
bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko najkasneje do 18. februarja 2019 
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Me-
stne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje 
desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva za leto 2019, št. 122-3/2019«. Na 
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo 
prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2019, s ka-
terimi bodo določeni pogoji in način koriščenja prora-
čunskih sredstev.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za od-
dajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času 
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na 
naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-256.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2019 Ob-1102/19
Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2019 z dne 

15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini 
Koper za leto 2019  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso pred-

met drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:

– društva
– zveze društev
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 

dejavnosti)
– drugi sub jekti,

– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (doka-
zilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, 
ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že 
dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2019 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2019, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019 
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in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2019.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo

– dostopnost programa
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 

zgoraj navedenih kriterijev dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe sofinancirala največ 

do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavi-

telj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. 
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo en-
krat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni 
kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 

odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava 
programa obvezno navesti terminski plan, tj. časovni po-
tek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa je prijavitelj morebitna odstopanja 
od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pi-
sno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in 
razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@ko-
per.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 22. 11. 2019. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2019 je 29. 2. 2020.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 18. februarja 2019, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 

drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sred-
stva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
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Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2019 Ob-1103/19

Na podlagi sklepa župana, št. 181-1/2019 z dne 
15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
zdravja v Mestni občini Koper v letu 2019

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delova-
nje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper 
v letu 2019.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To 
ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
prireditev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK 
za leto 2019.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva 

in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in pro-
mocijo zdravja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja 
na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2019,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi 
zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju.

Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in 

društev (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), 
organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.

– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so 
najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, 
naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na dru-
štvu ipd. niso upravičeni stroški.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, usta-
novljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o usta-
novah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov pri:

– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključeva-
nju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in 
promociji zdravja,

– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k boljšemu 
zdravju,

– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in pove-
zovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za 
promocijo zdravja,

– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za jav-
nost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji 
varovanja zdravja,

– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim de-
lovanjem na področju varovanja zdravja,

– aktivnostih za varovanje zdravja, ki bodo promovi-
rane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih 
javnega obveščanja,

– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne ob-
čine Koper, in sicer obvezno v mesecu maju (predvido-
ma 25. maja 2019) Dnevi zdravja-Koper zdravo mesto, 
v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v sep-
tembru v Tednu mobilnosti itd.,

– inovativnosti.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 

sofinancira aktivnosti investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom 

in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo 
izloči in je ne ocenjuje.

3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prija-

vitelja s projektom v sklopu Dnevi zdravja-Koper zdravo 
mesto v mesecu maju, v primeru uspešne kandidature 
na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še na-
slednje:

– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na 
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih 
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,

– navajati bo moral MOK v izjavah za javnost in na 
novinarskih konferencah v zvezi s projektom ter drugih 
pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,

– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo 
izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila 
kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,

– v primeru, da je sofinancirani projekt dogodek 
v sklopu Dnevov zdravja, je organizator dolžan najka-
sneje 1 mesec pred pričetkom dogodka o tem obvestiti 
MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega 
vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev, 
da ga MOK objavi na svojih spletnih straneh,

– organizator mora najkasneje 5 dni po končanem 
dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto materi-
al in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje 
pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim 
povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije 
lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.

4. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. 2. 2019, 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2019, »Ne 
odpiraj, št. 181-1/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji in merili 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, Koper. Dodatne informacije na andreja.po-
klar@koper.si ali na tel. 05/664-63-86.

Mestna občina Koper

Št. 354-3/2019 Ob-1104/19
Na podlagi sklepa župana, št. 354-3/2019 z dne 

15. 1. 2019, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2019

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper 
v letu 2019.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2019 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2019, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 

osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2019 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2019.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 

ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ci-
ljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2019,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mo-
bilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 
2019).

Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost 

zavodov in društev, organizacija počitnic, izletov, taborov 
in letovanj.

– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so 
najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, 
naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na dru-
štvu ipd. niso upravičeni stroški.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov pri:

– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključeva-
nju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in 
promociji varovanja okolja,

– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejše-
mu okolju,

– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in pove-
zovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za 
varovanje okolja,

– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za jav-
nost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji 
varovanja okolja,

– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim de-
lovanjem na področju varovanja okolja,

– aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovi-
rane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih 
javnega obveščanja,

– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne obči-
ne Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu 
mobilnosti, ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so 
svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom 

in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo 
izloči in je ne ocenjuje.
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3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje pri-

javitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobil-
nosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo 
prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na 
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih 
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,

– navajati bo moral MOK v vseh izjavah za javnost, 
na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s pro-
jektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta 
v medijih,

– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo 
izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila 
kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,

– prijavitelj mora podrobno predstavitev sofinanci-
ranih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, 
najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredo-
vati MOK na elektronski naslov ali preko elektronskega 
vmesnika, da jih MOK objavi na svojih spletnih straneh,

– prijavitelj mora najkasneje 5 dni po končanem 
dogodku v sklopu Evropskega tedna mobilnosti po elek-
tronski pošti poslati kratko poročilo (foto material in dru-
go gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev 
h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom 
projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije lahko MOK 
objavi na svojih spletnih straneh.

4. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. 2. 2019, 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2019, 
»Ne odpiraj, št. 354-3/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji ima-
jo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

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, Koper. Dodatne informacije na andreja.po-
klar@koper.si ali na tel. 05/664-63-86.

Mestna občina Koper

Št. 322-2/2019 Ob-1105/19
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana, 
št. 322-2/2019 z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Mestni občini Koper v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delo-

vanja turističnih društev in drugih društev, katerih glav-
nina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2018.

Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2019 
lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov 
Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje 
društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet 
javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del pro-
grama dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne 
razpise, ki sofinancirajo prireditve in športne programe 
v Mestni občini Koper v letu 2019.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, 

katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo 
turizma in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem pro-
mocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljene-
ga programa dela v letu 2019 iz drugih virov Mestne 
občine Koper,

– so oddala končno poročilo o delu za leto 2018, 
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje de-
lovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 
2018 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena 
društva ali društva, ki se v letu 2018 niso prijavila na 
javni razpis),

– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani 
(Predstavitvi KS in TD MOK) v letu 2019 (predvidoma 
18. 5. 2019).

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje 
društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

– rednem delovanju društva, kot so skupna sreča-
nja članov društva, delovni sestanki …,

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,
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– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
turističnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne ob-
čine Koper,

– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pu-
stno povorko, Koper na dlani, Sladka Istra, Magični de-
cember in drugih prireditvah.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija 

ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

3. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sred-
stev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 

soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporo-

čeno pošiljko vključno do 18. 2. 2019 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do 
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj, št. 322-2/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavi-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav-
nega razpisa

Odpiranje prijav bo 22. 2. 2019 ob 10. uri, v pro-
storih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija 
ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazi-
la. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, 
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da 
prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v do-
ločenem roku prijave ne dopolni, se prijava prijavitelja 
zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Za-
interesirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo po-
sreduje Turistična organizacija Koper (05/664-62-16), 
vsak dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 671-1/2019 Ob-1106/19
Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 

(Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017) in sklepa žu-
pana, št.: 671-1/2019 z dne 15. 1. 2019, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  

v Mestni občini Koper v letu 2019
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na 

področju športa v Mestni občini Koper za leto 2019.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

športnih programov:
– 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;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu;

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke 
strokovne šole;

– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, 

v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagotovlje-
no redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 te-
dnov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega 
športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati son-
ček, Krpan in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva, ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

2. V letu 2019 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport;
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5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejav-

nost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela 
športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov (točka 2. tega razpisa) bo oprede-
ljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za delovanje v letu 2019, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več pro-
gramov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019, 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne 
občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019, 
št.: 671-1/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

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

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje 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, ter na 
tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne 
občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne 
občine Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/61-46-019, 
e-mail: ales.sepec@sportkoper.si) ter na Uradu za 
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper 
(tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

Št. 322-1/2019 Ob-1107/19
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana, 
št. 322-1/2019 z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev in promocijskih 
aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega TRI vsebinske 

sklope (A, B in C), in sicer:
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v 

nadaljevanju: MOK);
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, 

zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otro-
kom ter mladini;

– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se 
odvijajo v daljšem obdobju;

B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na 
zelenem podeželju MOK:

– ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, 

tradicionalne narave;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnev-

ni javni dogodek;
– ki jo posebna komisija imenovana s sklepom žu-

pana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;
C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2019 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki 

so registrirani v MOK;
– ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in 

sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore 
k promociji MOK.

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki 
niso predmet javnega razpisa, so podrobneje oprede-
ljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take pri-
jave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev 
in ne bodo obravnavane.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne ose-

be ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:
– prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze 

društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki;

– prijavitelji sklopa E) so: društva in zveze društev, 
izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme ve-
ljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni 
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, 
javna podjetja.

MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma pro-
mocijske aktivnosti prijaviteljev:

– ki bodo izvedene v letu 2019;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu 

krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2019 ne bodo za isti program sofinanci-

rane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov 

in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponud-

bo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega 

razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih 

sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni 
tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), in B)), ki prijavlje-
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ne prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega 
obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prija-
vitelji priložiti najmanj en račun, ki se nanaša na kritje 
stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako 
do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promo-
cijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili 
logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo 
programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji 
ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prire-

ditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, 
ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji 
javnega razpisa.

3. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom 

o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po 

izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavi-
telju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih 
upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov jav-
nega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni doku-
mentaciji javnega razpisa.

MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijavite-
ljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prire-
ditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano 
vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavi-
telji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer 
bo MOK dodatno krila stroške povezane:

– s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo 
plakate);

– z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
– z oglaševanjem na Facebooku;
– z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na 

koper.si in ekoper.si;
– s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
– z oblikovanjem osnovnega promocijskega materi-

ala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre 
za izdelavo nove CGP prireditve);

– s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skla-
dno z načeli »zero waste«).

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju prijavljenega programa.

5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, 
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora do-
datno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije, in sicer Prijavni obrazec za 
prireditve z dodano vrednostjo.

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot po-
polna.

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj 
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih 
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot pripo-

ročeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 

ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času ura-
dnih ur, najkasneje:

– prijave na vsebinski sklop A) in E):
– do vključno 18. februarja 2019, za prireditve 

oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 

18. februarja 2019,
– se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja 

do 31. decembra 2019;
– do vključno 15. aprila 2019 za prireditve oziro-

ma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključ-
no 1. junija do 31. decembra 2019;

– do vključno 3. junija 2019 za prireditve oziroma 
promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 
31. decembra 2019;

– do vključno 7. oktobra 2019 za prireditve oziro-
ma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. no-
vembra do 31. decembra 2019.

– prijave na vsebinski sklop B): do vključno 18. fe-
bruarja 2019.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne 
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve 
sredstev iz tega javnega razpisa.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 
vključno 18. februarja 2019, 15. aprila 2019, 3. junija 
2019 oziroma 7. oktobra 2019, skladno z opredeljenimi 
roki prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promo-
cijske aktivnosti.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, kate-
re prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pred-
meta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. 
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se 
ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave 
prijavitelja.

Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:

– sklop A) sofinanciranje prireditve »Ne odpiraj – 
322-1/2019, Prireditev«;

– sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano 
vrednostjo na zelenem podeželju MOK »Ne odpiraj – 
322-1/2019, Podeželje«;

– sklop C) promocijske aktivnosti »Ne odpiraj – 
322-1/2019, Promocija«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni 

po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. febru-
arja, 18. aprila, 6. junija, 10. oktobra 2019, ob 10. uri, 
v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Ver-
dijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri 
odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na 
zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija 
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja 
prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v do-
ločenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski 
sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo 
na zelenem podeželju MOK, bodo po pregledu popol-
nosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki 
bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za priredi-
tve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna 
komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje 
meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano 
vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnava kot pri-
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java pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če 
je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv 
»prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava 
prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna 
prijava sklopa B).

Vse popolne prijave nato strokovna komisija obrav-
nava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posa-
mezni prijavljen program.

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila naj-
kasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev 
se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe 
v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe do-
deljenih proračunskih sredstev.

Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov 
dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa 
jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 
Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na 
Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-216.

Mestna občina Koper
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 Ob-1082/19

Svet Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 
1000 Ljub ljana, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 
17. 12. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – 
ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj), in sicer kdor 
izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 16. 7. 2019, za 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu (svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 

pet let naziv mentor),
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora 
pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata,

– potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a),

– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 
1000 Ljub ljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Vrtca Otona Župančiča

 Ob-1084/19

Svet Osnovne šole Pirniče, Zg. Pirniče 37b, 1215 
Medvode, na podlagi sklepa dopisne seje Sveta OŠ Pir-
niče z dne 7. 1. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 ter spremembe).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 6. 2019.

Razpisi delovnih mest

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delov-
nem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37b, 1215 
Medvode, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Pirniče

 Ob-1088/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Nine Ferligoj iz Kopra 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Nini Ferligoj iz Kopra

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 701-4/2019 Ob-1089/19
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve)

prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
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zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-4/2019 – Ptuj«.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-1111/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje pred-
hodnih arheoloških raziskav na območju naselbin-
ske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 
2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo, oznaka: JP-PAR-2019.

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arhe-
oloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, 
ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zago-
tovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi 
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih po-
vršin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne de-
diščine.

Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slo-

venije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim 

kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstrani-
tev arheološke ostaline,

– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno 
odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izve-
dle v pogodbenem roku.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za poziv, je 65.000,00 evrov.

Poziv bo trajal od 18. 1. 2019 do 31. 5. 2019 ozi-
roma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).

Besedilo javnega poziva bo 18. 1. 2019 ob-
javljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/.

Ministrstvo za kulturo

Druge objave
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Št. 101-13/2018-2 Ob-3466/18
Upravna enota Koper z dnem 11. 12. 2018 vpiše 

v evidenco statutov sindikatov, ki so v hrambi pri tem 
organu, pod zaporedno številko 149 naslednji sindikat: 
naziv statuta: Statut sindikata DPZBB Sonce Slovenije, 
ime in kratica sindikata: Sindikat delavske pravne za-
ščite članov zaposlenih pri delodajalcu Big Bang, 
d.o.o. Sonce Slovenije, »Sindikata DPZBB Sonce 
Slovenije«, sedež sindikata: Marušičeva ulica 5, 6000 
Koper.

Št. 101-1/2018-4 Ob-3502/18
Ugotovi se, da so Pravila sindikata ZZZS-KNG 

Sindikat podjetja Akripol d.d. Trebnje, na naslovu Pri-
jateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, vpisana v evidenco 
sindikatov pod zap. št. 12, prenehala veljati dne 19. 12. 
2018 in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-46/2018-7 Ob-1021/19
Statut Sindikata Perun KSS Pergam, Dunaj-

ska 22, 1000 Ljub ljana, sprejet 21. 10. 2013, ki je 
bil vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad dne 14. 11. 2013, 
se z dnem izdaje te odločbe 11. 12. 2018, izbriše iz 
evidence statutov sindikatov pod zaporedno št. 2/2011.

Št. 101-4/2018/2 Ob-1047/19
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega var-

stva Slovenije, Sindikata Zdravstvenega doma Bre-
žice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, se izbrišejo iz 
evidence statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti 
Brežice, pod zap. številko 25/1993.

Št. 101-5/2018-2(02004) Ob-1057/19
Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila sindi-

kata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije OŠ 
Žetale, Čermožiše 45b, 2287 Žetale.

Pravila, navedena v prvi točki tega izreka, ki se 
nahajajo v evidenci statutov pod zaporedno številko 97, 
se vzamejo iz hrambe 20. 12. 2018 in sindikat z matično 
številko 1590529 in imenom: Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije OŠ Žetale, skrajšano 
ime SVIZ OŠ Žetale, Čermožiše 45b, 2287 Žetale, se 
izbriše iz evidence 20. 12. 2018.

Evidence sindikatov
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 Ob-1086/19
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100 % lastnik: Videoprodukcija Mar-

tin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.

 Ob-1087/19
Ime medija: Rehabilitacija, revija o rehabilitaciji.
Izdajatelj: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Re-

publike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 
Ljub ljana.

Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe oziro-
ma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju 
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 % 
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Repu-
blika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja in 
nadzornega organa izdajatelja:

Generalni direktor inštituta: Robert Cugelj.
Svet inštituta: Franc Hočevar, Alenka Kovač Arh, 

Rajko Lisjak, Tatjana Mlakar, Maja Povše, Barbara Ko-
bal Tomc, Alenka Šik.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 02110-554/2018-2 Ob-1083/19
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-

va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl. US, 79/12 – 
Odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18) v povezavi z Zakonom 
o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, 
št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da 
so pravni nasledniki po verjetno umrli Ursuli Dugar, 
roj. Žnidarčič, Ročinj, 5215 Ročinj, lastnici parcele 424 
v katastrski občini 2265 Ročinj, da se javijo v 30 dneh 
od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na e-oglasni deski Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije ter vstopijo v postopek geodetske storitve 
izdelave elaborata ureditve meje parcele 2461 s sose-
dnjo parcelo 424 v katastrski občini 2265 Ročinj, ki ga 
vodi geodetsko podjetje DEZIS Geodetske storitve in 
daljinsko zaznavanje d.o.o., Goriška cesta 12, 5270 
Ajdovščina.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 10. 1. 2019

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 177/2015 Os-2742/18
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 

upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko 
interesno združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Draga Kokalj, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga 
zastopa Markelj Matjaž – odvetnik, Ljub ljanska cesta 80, 
Domžale, zaradi izterjave 1.289,40 EUR s pripadki, dne 
23. 8. 2018 sklenilo:

Dolžniku Dragu Kokalju, prijavljenemu na naslovu 
Masljeva ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivali-
šča, se na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v tem 
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž 
Markelj, Ljub ljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem po-
stopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 8. 2018

P 46/2018 Os-3383/18
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče 

stranke Borisa Matković, Zgornje Škofije 72/C, Škofije, 
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. iz Se-
žane, zoper toženi stranki: 1. Vera Jelic, Via Gregorio 
Ananian 4/0, 34141 Trst, Italija in 2. Maurizio Catapano, 
Via Paquale Revoltella 10, 34128 Trst, Italija, zaradi 
ugotovitve, da je bila kupoprodajna pogodba sklenje-
na in zaradi izstavitve zemljiško knjižnega dovolila (pcto 
3.627,00 EUR s pp), s sklepom opr. št. P 46/2018 z dne 
4. 12. 2018, postavilo prvo toženi stranki Veri Jelic za-
časno zastopnico, odvetnico Špelo Bauman iz Kopra.

Začasna zastopnica je bila prvo toženi stranki po-
stavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP, ki določa, da sodišče postavi 
začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stran-
ke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasni zastopnik 
bo prvo toženo stranko zastopal vse dotlej, dokler prvo 
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 12. 2018

IV P 506/2018 Os-1029/19
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 

Jasni Levc Uršič, v pravdni zadevi tožeče stranke Na-
taše Ivankovič, Anzengruberstrasse 30/4, 9020 Celo-
vec, Avstrija, ki jo zastopa Marko Pauletič, odvetnik iz 
Kranja, proti toženi stranki Stephenu Chinedu Ezeoke, 
prebivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, 

Objave sodišč

postavilo toženi stranki Chinedu Ezeoke Stephenu, ne-
znano prebivališče (zadnje stalno prebivališče: Anzen-
gruberstrasse 30/4, 9020 Celovec, Avstrija) začasno za-
stopnico: odvetnico Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta 
Žagarja 12, 4000 Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2019

P 82/2018 Os-1025/19
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodni-

ku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke 
Ivanke Hercigonja, stan. Titova c. 95, p. Senovo, ki jo 
zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper toženo 
stranko Marijo Kozole, stan. Stolovnik 4, p. Brestanica, 
sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske 
pravice, vsp. 4.000,00 EUR, izven naroka dne 3. 1. 
2019, sklenilo:

Toženi stranki Mariji Kozole, sedaj neznanega na-
slova, se postavi začasna zastopnica odv. Kristina Jalo-
vec iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni 
zadevi z opr. št. P 82/2018.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 1. 2019

In 68/2015 Os-2925/18
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi upni-

ka Okrajno sodišče v Ljub ljani, Miklošičeva ulica 10, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Draga Mauko, Einspielerjeva 
ulica 6, Ljub ljana, ki ga zastopa Alen Stanojević – od-
vetnik, Maistrova ulica 10, Lenart v Slov. goricah, zaradi 
izterjave: 131,70 EUR s pp, na podlagi določil 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ), s sklepom, opr. št. In 68/2015 z dne 
21. 9. 2018, za začasnega zastopnika dolžniku Drgau 
Mauku, s prebivališčem Einspielerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, postavilo odvetnika Alena Stanojevića, Maistrova 
ulica 10, Lenart, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni 
izvršilni zadevi.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 9. 2018

P 311/2018-IV Os-3330/18
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Barbare Modic, Krakovska cesta 9, Domžale, ki jo zasto-
pa Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Vernesa Alić, dejanski naslov neznan, 
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletne-
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ga otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in 
stikov, o postavitvi začasne zastopnice, 20. novembra 
2018 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje od-
vetnico Dino Bulog, LL. M., Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 11. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 263/2016 Os-2690/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 8. 10. 1969 umrli Frančiški Černigoj, 
roj. Bizjak, roj. 8. 3. 1885 na Predmeji, z zadnjim prebi-
vališčem na naslovu Predmeja 70, Ajdovščina.

Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče 
zapustničinega vnuka Černigoj Darja, roj. 29. 10. 1948 
v Podbrdu, sina Černigoj Emilije in Ivana (sina zapu-
stnice), ki bi prišel v poštev za dedovanje po zapustnici, 
oziroma tega dediča ni mogoče v zadostni meri identi-
ficirati, sodišče poziva imenovanega dediča in tudi vse 
druge, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski ter 
spletni strani tega sodišča.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče na-
daljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi tretjega od-
stavka 206. člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 25. 7. 2018

D 150/2016 Os-3387/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-
vilno številko D 150/2016 zapuščinski postopek po dne 
21. 5. 2016 umrlem Andreju Aldu Petrovčiču, rojenem 
19. 11. 1936, nazadnje stanujočem v Kamnjah 34, 5263 
Dobravlje.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 11. 2018

D 204/2016 Os-3388/18
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-

vilno številko D 204/2016 zapuščinski postopek po dne 
18. 9. 2016 umrlem Antonu Severju, od Antona, rojenem 
23. 9. 1951, nazadnje stanujočem v Malih Žabljah 47, 
5263 Dobravlje.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 11. 2018

D 770/2018 Os-1010/19
Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-

ski postopek po pokojni Kristini Kralj, hčeri Alojzija Zlo-
deja, rojeni 19. 10. 1924, Slovenki, vdovi, umrli 16. 10. 
2018, nazadnje stanujoči Črešnjice 14A, Vojnik.

Po zapustnici, ki je imela devet otrok, je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Sodišče razpolaga s podatki ne-
katerih dedičev I. dednega reda, to je štirih zapustničinih 
hčera Ane Ofentavšek, Marije Novak, Verene Pristovnik 
in Julijane Kralj. Niso pa sodišču znani podatki zapu-
stničinih vnukov, potomcev pokojnih zapustničinih sinov 
Silvestra Kralja, Štefana Kralja, Jožefa Kralja, Franči-
ška Kralja in Avgusta Kralja. Sodišču je znano le, da je 
slednji zapustil hči Martino Kramer, njeni osebni podatki 
pa sodišču prav tako niso poznani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 12. 2018

D 178/2018 Os-3377/18
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Železnikar Janezu, rojenem 
16. 5. 1965, stanujoč Cesta Cirila Tavčarja 16, Jeseni-
ce, ki je umrl dne 28. 5. 2018.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.
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Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 12. 2018

D 111/2017 Os-3373/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Pahulje Edvardu, sinu Jožeta, roj. naj-
kasneje decembra 1918 najverjetneje v ZDA, kjer je 
najverjetneje tudi umrl in ki je bil razglašen za mrtvega 
z datumom smrti 31. 12. 1988.

Podatki o zapustnikovih dedičih sodišču niso zna-
ni, zato je bil dne 14. 7. 2017 izdan oklic dedičem, na 
katerega pa se ni javil nihče, tako da sodišče še vedno 
ne ve za nobenega dediča pokojnega Pahulje Edvarda.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike 
Slovenije, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Eventualni zapustnikovi upniki lahko pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustni-
kove obveznostih pri tukajšnjem sodišču.

Eventualni upniki zapustnika lahko zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva 
objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 11. 2018

D 314/2014 Os-3374/18
V zapuščinski zadevi po dne 18. 6. 2009 umrli Ber-

nardki Ivanović, roj. 30. 6. 1943, nazadnje stan. Jahn-
strasse 17/3/12, AT 3100 Pölten, Avstrija, državljanki 
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 12. 2018

IV D 1967/2017 Os-3323/18
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 

Nadji Podobnik Oblak, v zapuščinski zadevi po pok. Zu-

pan Olgi, hčerki Antona Zupana, rojeni dne 15. 7. 1931, 
EMŠO 1507931505158, umrli dne 14. 5. 2017, naza-
dnje stanujoči na naslovu Staničeva ulica 13, Ljub ljana, 
državljanki Republike Slovenije.

Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli 
v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim de-
dičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Zupan Olgi obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 11. 2018

IV D 309/1999 Os-3359/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku naknadni 

zapuščinski postopek po pok. Trebušak Dragu, sinu Iva-
na, rojenem dne 25. 12. 1920, umrlem dne 13. 1. 1999, 
nazadnje stanujočim na naslovu Kopališka ulica 10, 
Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi 
prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Trebušak Dragu ob-
veščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju 
(če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 11. 2018

II D 1272/2009 Os-3369/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku naknadni 

zapuščinski postopek po pok. Lazar Dušanu, rojenem 
dne 23. 5. 1949, umrlem dne 30. 12. 2008, nazadnje 
stanujočim na naslovu Medvedova cesta 21, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi 
prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Lazar Dušanu obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
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v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 11. 2018

I D 3267/2017 Os-3386/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Cerar Miroslavu, sinu Miroslava, 
rojenem dne 4. 3. 1966, umrlem dne 13. 10. 2017, na-
zadnje stanujočim na naslovu Brajnikova ulica 36, Ljub-
ljana, državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh potencialnih 
zakonitih dedičih po pokojnem – konkretno sorodnikih II. 
ali III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem 
postopku po pok. Cerar Miroslavu poziva, da se priglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 12. 2018

D 113/2018 Os-3395/18
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Gajšek Petru, roj. 
25. 6. 1973, nazadnje stalno stanujočemu Pijovci 32, 
Šmarje pri Jelšah, umrlem 27. 3. 2018,

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave 
tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapu-

ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. 
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 11. 2018

Oklici pogrešanih

N 18/2018 Os-1009/19

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gateljice Almire Ftičar, Celestinova ulica 32, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Danila Žorž, mag., odvetnica v Ajdovščini, 
postopek o razglasitvi pogrešanega Rudolfa Čermelja, 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer Vida Gerljevič, za mrtvega.

O pogrešanem Rudolfu Čermelju, razen podatka, 
da se je rodil 9. 7. 1897 v Malovšah, očetu Janezu Čr-
melju in Mariji Črmelj, ter da je odšel v Severno Ameriko, 
kjer je živel v kraju Rochdale (verjetno Illinois, ZDA), ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Rudolfa Čermelja, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 21. 12. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

DISPANZER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
D.O.O., Prešernova ulica 6, Žalec, zavarovalno poli-
co, št. 500033122, izdala zavarovalnica Generali d.d. 
gni-340067

Spričevala preklicujejo

Furjan Ana, Klepova 49, Ptuj, diplomo, izdajatelj 
Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 2013/2014. gnj-340062

Drugo preklicujejo

B-M TRANS d.o.o., Cesta Zore Perel-
lo-Godina 2, Koper - Capodistria, izvod licence, 
št. GE006652/05510/002, za vozilo reg. št. KPKE-941, 
veljavnost do 28. 3. 2019. gnd-340068

B-M TRANS d.o.o., Cesta Zore Perel-
lo-Godina 2, Koper - Capodistria, izvod licence, 
št. GE006652/5510/008, za vozilo reg. št. LJRG-191, 
veljavnost do 28. 3. 2019. gnc-340069

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/002, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ ED 028, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnt-340077

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/003, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ TP 925, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gns-340078

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/004, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ TP 929, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnr-340079

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/005, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ KC 973, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnq-340080

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/014, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ SV 810, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnp-340081

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/022, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ 673 JS, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gno-340082

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/023, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ 679 JS, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnn-340083

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/036, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ 87 IPV, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnm-340084

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007428/05868/038, za tovor-
no vozilo, reg. št. CE HZ 469, veljavnost do 9. 6. 2020. 
gnl-340085

Preklici

BRANEKS d.o.o., Cesta Zore Perello-Go-
dina 2, Koper - Capodistria, izvod licence, 
št. GE008884/06469/006, za vozilo reg. št. KPCU-193, 
veljavnost do 5. 7. 2022. gnz-340071

CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljub ljana, taksi 
nalepko, št. G008991/07830/045, za vozilo Dacia Lo-
gan MCV, reg. št. LJ 45 AAF, veljavnost do 17. 8. 2022. 
gnj-340037

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010274/06831/003, za vozilo 
MAN, reg. št. LJ CB-249, veljavnost do 4. 12. 2023. 
gny-340072

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010274/06831/002, za vozilo 
MAN, reg. št. LJ CB-248, veljavnost do 4. 12. 2023. 
gnx-340073

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010274/06831/023, za vozilo 
MAN, reg. št. LJ CB-253, veljavnost do 4. 12. 2023. 
gnw-340074

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/RB61-2-974/2017, izda-
no na ime Balint Mihal, veljavnost od 9. 3. 2017 do 8. 3. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-340044

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-2423/2016, izdano 
na ime Banjac Branko, veljavnost od 9. 6. 2016 do 8. 6. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-340045

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-3-3697/2016, iz-
dano na ime Bartoš Jovan, veljavnost od 14. 9. 2016 
do 11. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnz-340046

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/SŠD61-10-1531/2014, 
izdano na ime Dudaš Ivan, veljavnost od 28. 3. 2014 
do 22. 7. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gny-340047

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/RB61-2-4687/2017, izdano 
na ime Filipović Radovan, veljavnost od 21. 8. 2017 do 
18. 7. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnx-340048

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AĆ61-2-4091/2014, izdano 
na ime Ivanović Dragan, veljavnost od 14. 10. 2014 do 
7. 9. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnw-340049

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-3-3176/2015, iz-
dano na ime Ivanović Dragan, veljavnost od 8. 9. 2015 
do 7. 9. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-340050

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AD61-3-1036/2016, izdano 
na ime Mumlek Željko, veljavnost od 7. 3. 2016 do 11. 3. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu-340051

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AĆ61-3-3813/2014, izdano 
na ime Obradović Nebojša, veljavnost od 23. 9. 2014 
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do 19. 12. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnt-340052

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-4883/2014, izdano 
na ime Obradović Nebojša, veljavnost od 15. 12. 2014 
do 19. 12. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gns-340053

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/SŠD61-4-1935/2017, iz-
dano na ime Plavšić Robert, veljavnost od 19. 4. 2017 
do 8. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnr-340054

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/SŠD61-2-3460/2016, izda-
no na ime Smajlović Jasmin, veljavnost od 26. 8. 2016 
do 18. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnq-340055

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-4561/2016, izda-
no na ime Stojanović Saša, veljavnost od 28. 10. 2016 
do 13. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnp-340056

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-1036/2016, iz-
dano na ime Šuškalo Nebojša, veljavnost od 8. 3. 2016 
do 15. 2. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gno-340057

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AD61-3-4561/2016, izdano 
na ime Veljanovski Goran, veljavnost od 28. 10. 2016 
do 13. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnn-340058

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-5099/2016, iz-
dano na ime Žižak Dejan, veljavnost od 30. 11. 2016 
do 10. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm-340059

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, po-
trdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-4046/2014, izdano 
na ime Blagoja Malinovikj, veljavnost od 10. 10. 2014 
do 4. 2. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnp-340060

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
potrdilo za voznika, št. 013116/SŠD61-2-1744/2016, iz-
dano na ime Malinovikj Blagoja, izdajatelj Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. gnk-340061

FRIGO ARCTIC Džafer Dervišević s.p., Sla-
mnikarska cesta 3B, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 014322/SŠD16-2-6097/2018, izdano na ime Edin Varu-
pa, veljavnost od 12. 12. 2018 do 12. 12. 2019. gnk-340040

Kadirić Nemsud, Latkova vas 86, Prebold, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500044336000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-340076

Mandić Ranko, Ljub ljanska cesta 60a, Celje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500023778001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnk-340086

Nahtigal Valter, Ulica Kirbiševih 9, Miklavž 
na Dravskem polju, digitalno tahografsko karti-
co, št. 107050004484000, izdal Cetis Celje d.d. 
gnb-340070

Obrul Žan, Vrbanska cesta 99, Kamnica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500053571000, izdal Cetis 
Celje d.d. gng-340065

PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500013124001, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Ložar Aleš. gnv-340075

Rami Subaie s.p., Vikrče 31U, Ljub ljana Šmartno, 
taksi nalepko, št. G010077/07670/001, za vozilo reg. 
št. LJ 695-BH, veljavnost do 10. 2. 2022. gni-340038

Supanič Jaka, Pod bregom 16, Lenart 
v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, 
št. 90c92256. gnh-340039

TRAIG d.d., Ivančna Gorica, 
Cesta 2. grupe odredov 15, Ivančna Gorica, izvod li-
cence, št. GE009595/00464/011, za vozilo Mercedes 
1844, reg. št. LJ GA-542, veljavnost do 10. 4. 2023. 
gnf-340066

TRANSPORTI ADAMOVIĆ d.o.o., Preglov trg 11, 
Ljub ljana, potrdilo za voznika, št. O5006292, izdano na 
ime Bondarenko Igor, veljavnost od 4. 12. 2014 do 14. 3. 
2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnf-340041

TRANSPORTI ADAMOVIĆ d.o.o., Preglov trg 11, 
Ljub ljana, potrdilo za voznika, št. O5010945, izdano na 
ime Begičić Admir, veljavnost od 13. 2. 2017 do 8. 4. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gne-340042

TRANSPORTI ADAMOVIĆ d.o.o., Preglov trg 11, 
Ljub ljana, potrdilo za voznika, št. O5005618, izdano na 
ime Chechet Andriy, veljavnost od 10. 7. 2014 do 10. 10. 
2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnd-340043

Volf Ivan, Celovška 83, Ljub ljana, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za odgovorno osebo, št. 614875, izdajatelj Ministrstvo 
za infrastrukturo, leto izdaje 2006. gnh-340064

ŽANINA d.o.o., Šmartno pri Sl. Gradcu 234, 
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500052890000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Omer Hodžić. gni-340063
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