
 

                                       
  

 

PODATKI O PRIJAVITELJU programa ZŽS 2017-2018 

Naziv:  

Naslov in sedež:  

E-pošta:  

Odgovorna oseba  

zavoda (prijavitelja): 
 

Kontaktna oseba:  

E-pošta:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

Transakcijski račun:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

ID številka za DDV:  

Sektorska pripadnost 

(SKIS): 
 

(ustrezno obkroži) 

 

a) Druge enote lokalne države (osnovne šole,…):  S.13133 
 

b) Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (društva, klubi, 

zveze,…):  S.15 

 

Statistična regija 

(ustrezno obkroži) 

 

a) Kohezijska regija zahodna Slovenija:  osrednjeslovenska,  gorenjska,  goriška in    

obalno-kraška regija 

 

b) Kohezijska regija vzhodna Slovenija:  pomurska,  podravska,  koroška, savinjska,  

zasavska,  spodnjeposavska,  jugovzhodna Slovenija in  notranjsko-kraška regija 

 

 

 

       Datum:                                                   Žig:                                      Zakoniti zastopnik oz.  

                                                                                                                       odgovorna oseba: 

 

      __________                  ___________________ 
                                                                                                                    (tiskano in lastnoročni podpis) 



 

                                       
  

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV DOLOČENIH Z 

JAVNIM RAZPISOM »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018«  

 

Izjavljamo: 

1. da nismo (prijavitelj, odgovorna oseba, strokovni delavec) bili pravnomočno obsojeni zaradi 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Ur. 

l. RS, št. 50/12 - UPB2 in 54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS 

št. 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1),:  

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1), 

- ter kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (od 170. do 176 člena KZ-1). 

 



 

                                       
  

 

2. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 

postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 

poslovanja in da poslovanja ne upravlja sodišče,  

3. da razpolagamo z ustreznimi tehnični zmogljivostmi za izvedbo programa, 

4. da imamo poravnane zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov za socialno varnost do 

Republike Slovenije, 

5. da smo neposredno odgovorni za pripravo in vodenje programa, da torej ne nastopamo kot posrednik, 

6. da za isti namen nismo sofinancirani iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev 

EU ter 

7. da bomo Zavod za šport Republike Slovenije Planica takoj pisno obvestili o morebitni spremembi 

zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi izvajanja programa, na katerega se 

prijavljamo. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 

resnični.  

 

 

  

       Datum:                                                   Žig:                                      Zakoniti zastopnik oz.  

                                                                                                                       odgovorna oseba: 

 

 

      __________                  ___________________ 
                                                                                                                    (tiskano in lastnoročni podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


