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IZJAVA PRIJAVITELJA O STRINJANJU S POGOJI RAZPISA, MERILI IN 
KRITERIJI TER O RESNIČNOSTI IN NEZAVAJAJOČIH PODATKIH 

 
 
Spodaj podpisani/a pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot prijavitelj športnih programov, 
izjavljam da: 

 

1. smo registrirani za opravljanje športne dejavnosti, v skladu z zakonom za dejavnost, za katero se 

prijavljamo, 

2. poslujemo v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1),  

3. da imamo registriran sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem, 

4. izvajamo dejavnost na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, 

5. pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti prijavitelju ni bila izdana 

pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo prijavitelju prepovedano opravljati dejavnost, ki je 

predmet javnega razpisa, 

6. izpolnjujemo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanja programa, 

7. imamo ustrezen strokovni kader z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno 

usposobljenostjo, skladno z Zakonom o športu,  

8. sprejemamo pogoje, merila in kriterije, navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni 

dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične, verodostojne, nezavajajoče in ustrezajo 

dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom, 

9. imamo urejeno evidenco članstva in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov in  

prostorske pogoje, 

10. bo program izveden v tekočem letu, 

11. smo v preteklem letu za prejeta sredstva iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem redno izpolnjevali 

pogodbene obveznosti, oddajali poročila v rokih, na predpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi 

vsebinami (samo za prejemniki sredstev v preteklem letu), 

12. ima program pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire 

financiranja, 

13. za prijavljene športne programe, za katere bom prejeli sredstva, naknadno za izvedbo teh programov, 

ne bomo zahtevali s strani Občine Cerklje na Gorenjskem dodatnih sredstev in da prijavljeni športni 

program ni prijavljen na druge javne razpise Občine Cerklje na Gorenjskem ali na kakršen koli drug način 

financiran iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, 

14. bomo izvedli občni zbor najkasneje do konca prvega obdobja poročanja, 

15. se strinjamo, da v primeru, da po prvem pozivu za predložitev zapisnika občnega zbora, zapisnik ni 

posredovan naročniku javnega razpisa, ima naročnik Občina Cerklje na Gorenjskem pravico 

odstopiti od pogodbe, 

16. bomo naročniku javnega razpisa najkasneje v roku osmih (8) dni od zakonsko določenega roka o oddaji 

poslovnega izida za leto 2017 v AJPES (zaključni račun), to je najkasneje do 08.04.2018 pisno 

posredovali podpisan in žigosan izvod zaključnega računa za preteklo poslovno leto,  

17. v primeru, da se izkaže, da poslovni izid ni skladen s podatki, dostopnih iz uradnih evidenc, 

soglašamo, da se podpis pogodbe sofinanciranju zadrži, vlogo pa ponovno obravnava strokovna 

komisija 
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18. strinjamo, soglašamo in pooblaščamo Občino Cerklje na Gorenjskem, da pridobi podatke iz uradnih 

evidenc o vseh podatkih, ki smo jih navedli v vlogi z namenom ugotavljanja dejanskega stanja in skladnosti 

z razpisno dokumentacijo, 

19. soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev, 

20. dovoljujemo Občini Cerklje na Gorenjskem objavo podatkov o programu in prejemniku sredstev ob 

objavi rezultatov javnega razpisa, 

21. nimamo omejitev poslovanja z Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije. 

 
Kraj in datum: ___________________    Ime in priimek odgovorne osebe : 
 

____________________________ 

(Žig) 
 

Funkcija: 
 

_____________________________ 
 
 
Podpis: 
 
 
 

 
 

ODGOVORNA OSEBA PRIJAVITELJA  
je pooblaščeni podpisnik prijavitelja programa (predsednik društva), ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev in 
nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. S podpisom odgovarja za resničnost vseh 
navedenih podatkov v teh razpisnih obrazcih. 
 
 

Izjavljam, da izpolnjujemo vse razpisne pogoje. 
 
 
Kraj in datum: ___________________  (Žig)   Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

 

 
 

 

IZVAJA O ŠTEVILU ČLANOV DRUŠTVA IN PLAČANI ČLANARINI  
 
Spodaj podpisani/a, kot prijavitelj programa na javni razpis, izjavljam, da: 
 

- ima prijavitelj, v skladu s statutom društva, določeno članarino v višini _____________ EUR/člana, 

- je imel prijavitelj na dan 31.12.2017 ___________ število članov, 

- je bilo na dan 31.12.2017 plačana in na TRR prijavitelja knjižena članarina skupaj v višini __________ EUR, 

- prijavitelj razpolaga z dokazili o plačani in nakazani članarini (dokazljivo z materialnimi dokazi) za preteklo leto, 

- soglašamo, da v primeru, da je prijavitelj podal neresnične ali napačne podatke, ki ne bodo v skladu z 

zaključnim računom iz AJPES-a za leto 2017, se prijavitelju iz naslova članstva ne dodelijo točke oz. se le te 

odvzamejo. 

 
Dokazilo o plačani članarini dokazujemo s poimenskim seznamom članov prijavitelja in bančnim izpisom, vezan na 
članarino (skupaj) oziroma blagajniški prejemkom kot prilogo k tej razpisni dokumentaciji. 
 
 
Kraj in datum: ___________________  (Žig)   Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 
 
 


