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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
 
Številka: 671-18/2019-03 
Datum:   6. 1. 2020 

 

 
 

 
JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem  
za leto 2020 

 

 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (RAZPISNE DOKUMENTACIJE) 

 

 
 

1. Prijava na razpis se vloži na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 

 
2. Vloga prijavitelja mora vsebovati po vrstnem redu: 

1. izpolnjeno naslovnico razpisne dokumentacije (naslovnica vloge), 
2. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa in 

obvezne priloge k temu obrazcu, 
3. v celoti izpolnjen in podpisane prijavni obrazec OBR-2 – Izjave,  
4. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-3 – Prijava letnega programa športa in obvezne priloge k temu 

obrazcu,  
5. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-4 – Program dela, 
6. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-5 – Finančni načrt izvajanja športnih programov, 
7. izpolnjen in potrjen s podpisom in žigom prijavni obrazec OBR-6 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, z 

obrazcem letnega poročila in vzorcem zahtevka za izplačilo sredstev; kot seznanitev prijavitelja z 
vsebino in pogoji pogodbe o sofinanciranju, seznanitev o predpisanih obrazcih in rokih za poročanje, 

8. v celoti izpolnjen OBR-7 – kontrolni list. 
 

 
Vse izpolnjene obrazce z dokazili naj prijavitelj dostavi v eni (1) pravilno opremljeni kuverti. 
 

 
Pojasnilo: V obrazcu OBR-3 Prijava letnega programa športa prijavitelj v tabele navede svoje skupine po starostnih 
skupinah, pri čemer mora biti prijavitelj pozoren ali prijavlja skupino npr. v športno rekreativni program ali celoletni 

netekmovalni program vadbe ali v program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport. Vsaka skupina je lahko prijavljena enkrat. Vsak v skupini je lahko prijavljen le enkrat. Zato se k vsaki prijavljeni 
vadbeni skupini priloži seznam skupine, razpored treningov (če jih ne morete vpisati v tabelo zaradi pomanjkanja 
prostora) ter navedbo trenerja z dokazilom o stopnji licence. Prijavitelj pri prijavi ne sme upoštevati vadbenih skupin, 
ki so vključene v prostočasno osnovnošolsko ali drugo prostočasno dejavnost in je izvajanja vadbe kriti tako iz drugih 
virov financiranja. Pri točkovanju skupin se bodo upoštevale le skupine za katere je predložen pregledno in jasno 
sestavljen seznam vadečih in obseg treningov.  
 
NAVODILO: 
V primeru, da je posamezen obrazec sestavljen iz večjega števila področij (večjega števila strani), in se v njem izpolni 
le posamezno področje (npr. le en posamezen program), prijavitelj odda obrazec v celoti.  
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PODROBNEJŠA NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA PRIPRAVO VLOGE 

 
 
3. Splošne določbe prijave: 
 
Vlagatelj vloge nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 
 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, merili in kriteriji razpisa. 
 
Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo. 
 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše vlogo oz. obrazce k vlogi. 
 
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele na javni 
razpis. 
 
Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna. Prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih 
niso vložile upravičene osebe, se bodo s sklepom zavrgle in ne bodo predmet nadaljnje obravnave. Neutemeljene 

vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.  
 
Če prijavitelj za isti program ali projekt na javni razpis pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se 
zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. 
 
 

4. Prijava oz. vloga na javni razpis bo obravnavana kot pravilna, 
če prijavitelj predložil izpolnjeno dokumentacijo, predloženo po vrstnem redu, skupaj z 
zahtevanimi prilogami: 
- Naslovnica razpisne dokumentacije (vloge), 
- OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa s prilogami: 

- temeljni akt (le prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na javni razpis)  
- seznam članov prijavitelja s plačano članarino (priložiti i seznam članov z dokazilom o plačani članarini iz 

vaše evidence na dan 31.12.2019; člane navedete pod šiframi, ki so istovetne z dejanskim seznam 
članov s plačano članarino), 

- seznam članov prijavitelja s plačano vadnino (priložiti seznam vadečih z dokazilom o plačani vadnini iz 
vaše evidence na dan 31.12.2019; vadeče navedete pod šiframi, ki so istovetne z dejanskim seznam 
vadečih s plačano vadnino), 

- zapisnik redne letne skupščine, občnega zbora oziroma ustreznega organa društva (ki mora vsebovati tudi 
poročilo o opravljenih dejavnostih v letu 2019 in listo prisotnih s podpisom; v primeru, da občni zbor ni 
izveden se navede v razpisni dokumentaciji datum izvedbe, ki mora biti najkasneje do zadnjega roka za 
podpis pogodbe),  

- OBR-2 – Izjave (v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec), 
- OBR-3 – Prijava letnega programa športa, s prilogami k temu obrazcu: 

- seznam vadečih po starostnih skupinah glede na področje izvajanja letnega programa športa, 
- seznam strokovnega kadra z dokazili o ustreznosti izobrazbe oz. usposobljenosti glede na področje 

izvajanja letnega programa športa,  
- seznam registriranih tekmovalcev, potrjenih pri nacionalni panožni športni zvezi (NPŠZ), 
- seznam kategoriziranih športnikov, potrjenih s strani NPŠZ, 
- terminski načrt vade za izvajanje športnega programa (urniki vadbe) z dokazili o najemu oz. uporabi 

športnega objekta za izvajanje prijavljenega športnega programa, 
- rezultati tekmovalnih programov športne vzgoje otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport, 
- OBR-4 – Program dela (izpolnjen obrazec), 
- OBR-5 – Finančni načrt izvajanja športnega programa (v celoti izpolnjen prijavni obrazec), 
- OBR-6 – vzorec pogodbe o sofinanciranju (izpolnjen kot je navedeno v vzorcu) z OBR -6_1 – vzorec 

letnega poročila in OBR_6_2 vzorec zahtevka za izplačilo sredstev (izpolnjen kot je navedeno v 
vzorcu), 

- OBR-7 – kontrolni list predloženih prijavnih obrazcev (izpolnjen). 
 

 
Prijavitelji na razpis so dokumentacijo dolžni oddati po vrstnem redu, od točke 1 (ena) do točke 8 (osem), skupaj z 
obveznimi prilogami. 
 

Vse zgoraj navedene obrazce je potrebno izpolniti, podpisati z datumom in žigosati, v nasprotnem 
primeru bo prijava obravnavana kot nepopolna. Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora 
podpisati izvajalec – fizična oseba, če je izvajalec fizična oseba; če pa je izvajalec pravna oseba, pa njen zastopnik 
(npr. predsednik, direktor …), kot to izhaja iz predložene registracije. Navedene dokumente lahko podpiše tudi 
pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti izvajalec – fizična oseba oziroma zastopnik pravne osebe, in če je 
pooblastilo priloženo prijavi. 
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Izvajalec je sofinancerju Občini Cerklje na Gorenjskem dolžan omogočiti vpogled v svoje finančno 
poslovanje in mu omogočiti preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu. 
 
5. Druge določbe: 

 
V primeru, da prijavitelj zapisnika redne letne skupščine, občnega zbora oziroma ustreznega organa društva (ki mora 
vsebovati tudi načrt dela za tekoče leto, poročilo o opravljenih dejavnostih in o poslovanju v preteklem koledarskem 
letu in listo prisotnih s podpisom) ni predložil kot prilogo h kandidaturi na javni razpis v tekočem letu, je le-tega 
dolžan sofinancerju predložiti najkasneje do konca roka za podpis pogodbe. 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do sprememb razpisnih pogojev v času odprtja javnega razpisa in 
do preklica javnega razpisa. 

 
 

6. Roki za predložitve vloge: 
Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur ali poslana priporočeno po pošti.  
Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 10. 2. 2020, do 14.00 ure oziroma bodo ta 
dan oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14.00 ure. 

 
 
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA ŠPORT 2020« na 
naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja. 
 
 
 
 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA IN NAVODIL ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE) SE NE PRILAGA K VLOGI. 

 
 


