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JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih, humanitarnih in 
invalidskih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 
 
 
 
 

NAVODILA IZVAJALCEM ZA IZDELAVO VLOGE 
 

 
 
 
I. Splošno: 

Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih dejavnosti iz proračuna 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/18 - v nadaljevanju besedila: pravilnik). 
 
Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku.  
 
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
sofinancerja (Občine Cerklje na Gorenjskem).  

 
Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora 
vsebovati zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo na podlagi razpisa lahko izbrala več izvajalcev, ki bodo, v skladu s sprejetimi 
finančnimi sredstvi, izpolnjevali pogoje razpisa. 

 
 
II. Vloga bo obravnavana kot pravilna:  

če prijavitelj predloži izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, skupaj z zahtevanimi 
prilogami: 
1. Naslovnica vloge 
2. Podatki o izvajalcu (Obrazec št. 1) – z obveznimi prilogami 

- Temeljni akt (priloga 2/1) 
- Dokazilo izvajalca, da opravlja humanitarno, invalidsko ali socialno dejavnost. Društva priložijo 

kopijo potrdila o vpisu v register društev, druge pravne osebe pa kopijo izpisa iz sodnega registra 
(priloga 2/2) 

- Odločba državnega organa, da prijavitelj deluje v javnem interesu (priloga 2/3) – če prijavitelj ima 
odločbo 
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3. Izpolnjevanje splošnih meril (Obrazec št. 2) 
4. Program ali projekt (Obrazec št. 3) – za vsak prijavljeni program ali projekt je potrebno izpolniti svoj 

obrazec št. 3 
5. Izjava o resničnosti in točnosti podatkov (Obrazec št. 4) 
6. Vzorec pogodbe za leto 2018 skupaj z vzorcem poročila (Obrazec št. 5 in 5a): 

- vzorec pogodbe in vzorec poročila morata biti parafirana, izpolnjena in žigosana. 
 

Vse zgoraj navedene obrazce je potrebno izpolniti, podpisati z datumom in žigosati.  
 
 
III. Vzorec pogodbe: 

Vzorec pogodbe skupaj z obrazcem poročila je potrebno izpolniti s podatki izvajalca, navedbo skrbnika 
pogodbe in pogodbo parafirati na vsaki strani ter na koncu podpisati in žigosati. 

 
 

IV. Druge določbe 
 

Prijavitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vloge na javni razpis. 
 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše vlogo na javni razpis. 

 

Izvajalec je sofinancerju Občini Cerklje na Gorenjskem dolžan omogočiti vpogled v svoje finančno poslovanje 
in mu omogočiti preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu. Občina si za potrebe preveritve 
podatkov pridržuje pravico zahtevati dodatne podatke, s katerimi bo  preverila resničnost in pravilnost 
podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi na javni razpis. 
 
 
 

         Občine Cerklje na Gorenjskem 
             Župan 

           Franc Čebulj 

 


