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Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije, zato jih je potrebno čitljivo in pregledno
izpolniti.
Prijavni obrazci k razpisni dokumentaciji zajemajo:
- prijavne obrazce 1 do 7 – o splošnih podatkih izvajalca, programih in področjih LPŠ,
dokazilih o namenski porabi v letu 2022, zahtevek za leto 2022, poročanje o (so)financiranju
iz javnih sredstev
- obrazec 8 – izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev,
- obrazec 9 – oprema ovojnice (opcijsko),
- obrazec 10 – vzorec pogodbe.
Vsi kandidati izpolnijo najmanj obrazec 1, 8 in 10, obrazce 2 do 4 pa glede na svoje
programe in aktivnosti. Izvajalec mora k izpolnjenim obrazcem predložiti ustrezne zahtevane
priloge.
Obrazec 2, 3 in 4 se izpolni za vsak program v okviru določenega področja LPŠ ločeno in
posebej, npr. če vadita in tekmujeta moška in ženska ekipa v isti starostni skupini ločeno ali
različne starostne kategorije ločeno, se zanje glede na ustrezno področje LPŠ izpolni obrazec
2 ali 3 dvakrat in pri vsakem obrazcu priloži potrebna dokazila oz. izpolni podatke.
Neizpolnjenih obrazcev se ne prilaga prijavi na razpis.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si
(Javni natečaji, razpisi). Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci.

Razpisni rok prične teči s četrtkom 17. 3. 2022
in se zaključi v petek 8. 4. 2022.
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Obrazec 1: SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU – VLAGATELJU
1. PREDLAGATELJ – osnovni podatki

Uradni naziv:
Skrajšani naziv (za pošto, na ostalih prijavnih obrazcih):
Naslov/sedež:
MŠ/EMŠO:

ID št. za DDV:

TRR in naziv banke:
Telefon:
Elektronska pošta:
Društvo v letu 2022 praznuje ___________ (vpišite s številko) obletnico delovanja.
Datum registracije izvajalca in
podatek o morebitnem prenosu sedeža:
2. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJA
Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik predlagatelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. Podatek mora
biti skladen z vpisom v registru AJPES.

Ime in priimek:
Funkcija:
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3. Podatki o članstvu društva (delovanje društva):
Vpišite podatek
(število)

Vsebina podatka
Število članov s plačano članarino,
vključenih v športne programe – za leto 2021
Število registriranih športnikov društva,
vključenih v športne programe na dan objave
javnega razpisa
Število kategoriziranih športnikov društva na
dan objave javnega razpisa
Društvo je član občinske športne zveze

Izpolni komisija

da/ne
(obkrožite ustrezno)

Koliko let deluje društvo v občini Poljčane
(na dan objave javnega razpisa)

4. PRILOGA OBRAZCU A1:
 Veljaven Statut društva (predložijo izvajalci, ki v preteklem letu niso kandidirali na
razpis LPŠ ali so v preteklem letu Statut spremenili).
V kolikor se statut društva v letu 2021 ni spreminjal izpolnite spodnjo izjavo:
Ime in priimek, funkcija

Izjava

Podpis in žig

V LETU 2021 NI BILO
SPREMEMB V STATUTU
 Vsebinsko letno poročilo o izvedbi programov, prireditev in izobraževanj v letu 2021
(kolikor je bilo izvedeno kljub epidemiji in omejitvam).
 Finančno poročilo za leto 2021, v katerem je razvidna poraba sredstev prejetih iz
naslova sofinanciranja Občine Poljčane za leto 2021
 Seznam članov s plačano članarino za leto 2021 (ime in priimek, naslov) s stalnim
prebivališčem na območju Občine Poljčane in dokazila o plačani članarini,
 Vsebinski in finančni načrt dela za leto 2022 – ki ga oblikujete po lastni presoji (ni
posebnega obrazca).
Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 2: Športni programi – netekmovalni
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami, športna rekreacija, šport invalidov (rekreativni program), šport starejših;
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi programov v letu 2022)

Ime oz. naziv programa : _____________________________________________
(za več programov iz tega področja izpolnite za vsakega svoj poseben obrazec)
Vrsta programa (obkrožite ustreznega):
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (0-19 let – obkrožite ustrezno vrsto progama):
promocijski športni programi, šolska športa tekmovanja, celoletni športni programi ali
programi v počitnicah in pouka prostih dnevih,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- šport invalidov (rekreativni program),
- šport starejših (starejši od 65 let)
PODATEK
1. CENA tega ŠPORTNEGA PROGRAMA
brezplačen program za udeležence
plačljiv program (vpišite znesek plačila 1 udeleženca/ leto)
2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV, ki
vodijo ta program1
usposobljen strokovni delavec II (vpišite število le-teh)
usposobljen strokovni delavec I (vpišite število le-teh)
izobražen strokovni delavec (vpišite število le-teh)
3. ŠTEVILO VADEČIH V tem PROGRAMU

Izpolni komisija

da / ne

DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. pri prostočasni športni vzgoji otrok in mladine (0-19 let):
- pri promocijskih športnih programih – navedba naziva programa (obkrožite ustreznega):
Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP),
Krpan (KRP), Mladi planinec (MP, drugo _______________________________;
- pri šolskih športnih tekmovanjih – navedba stopnje tekmovanja (obkrožite ustreznega):
občinsko, medobčinsko, regijsko ali državno;
- pri celoletnih športnih programih – predložitev tedenskega urnika vadb z navedbo dneva v
tednu in časovnega termina izvedbe programa oz. pisno pojasnilo, iz katerega bo razviden
obseg (število ur na teden in število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število
le-teh in njihovo posamično trajanje – izpolnite spodnjo tabelo):

URNIK VADBE
1

definicije usposobljenega strokovnega delavca II in I ter izobraženega strokovnega delavca – so opredeljene v
48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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URA (OD – DO)

DAN

OBJEKT VADBE (športna površina, kjer
se izvaja program)

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število le-teh
in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.
- pri programih v počitnicah in pouka prostih dnevih – navedba termina (časovno kdaj),
obsega izvajanja programa (števila ur izvajanja in razporeditev le-teh v tednu oz. tednih –
izpolnite manjkajoče podatke):
Program se izvede v času _________________________________________________, in
sicer obsegu ___________ ur skupno v obdobju _________ tedna/ov.
2. pri športni rekreaciji in športu starejših – predložitev tedenskega urnika vadb z
navedbo dneva v tednu in časovnega termina izvedbe programa oz. pisno pojasnilo, iz
katerega bo razviden obseg (število ur na teden in število tednov v letu) izvajanja
programa (npr. pohodi – število le-teh in njihovo posamično trajanje)

DAN
PONEDELJEK
TOREK
SREDA

URNIK VADBE
OBJEKT VADBE (športna površina, kjer
URA (OD – DO)
se izvaja program)
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ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število le-teh
in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.

3. Za vse programe – strokovni kader, ki izvaja program:
Ime in priimek
Strokovni naziv

Stopnja
usposobljenosti2

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
4. Za vse programe – seznam udeležencev tega programa:
SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Zap. št.
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto rojstva

2

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 3: Športni programi – tekmovalni
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni program);
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi programov v letu 2022)
Ime oz. naziv programa: ______________________________________________
(za več programov iz tega področja izpolnite za vsakega svoj poseben obrazec)
Vrsta programa (obkrožite ustreznega):
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (12 - 19 let oz.
izjemoma mlajši3, skladno z opredelitvijo v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v občini Poljčane - obkrožite ustrezno starostno kategorijo
programa):
cicibani/cicibanke (10-11 let – izjemoma4), mlajši dečki/deklice (12 - 13 let), starejši dečki/
deklice (14 -15 let), kadeti/kadetinje (16-17 let), mladinci/mladinke (18-19 let);
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- šport invalidov (tekmovalni program).
PODATEK

Izpolni komisija

1. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV5, ki
vodijo ta program
usposobljen strokovni delavec II (vpišite število le-teh)
usposobljen strokovni delavec I (vpišite število le-teh)
izobražen strokovni delavec (vpišite število le-teh)
2. KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE – število
registriranih športnikov znotraj nacionalne panožne zveze
(vpišite število)
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE (vpišite ime
športne panoge npr. nogomet, borilni športi ipd.)
4. RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE – navedite število
vadbenih skupin različnih starostnih kategorij (navedenih pri
vrsti progama), s katerimi vadite in tekmujete v okviru te športne
panoge (od 1 do 5 ali več)
5A. USPEŠNOST SPORTNE PANOGE – INDIVIDUALNE
ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE6 število registriranih športnikov izvajalca, vpisanih v evidenco
OKS-ZŠZ ali nacionalne panožne športne zveze
število kategoriziranih športnikov izvajalca v mladinskem,
državnem ali perspektivnem razredu7
število kategoriziranih športnikov izvajalca v mednarodnem,
svetovnem ali olimpijskem razredu8
3

kot je opredeljeno v 32. členu veljavnega Zakona o športu
opredeljena v 2. odstavku 32. člena veljavnega Zakona o športu
5
definicije usposobljenega strokovnega delavca II in I ter izobraženega strokovnega delavca – so opredeljene v
48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
6
pri miselnih igrah se za individualne športe določeni koeficienti razpolovijo
7
Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen
ustrezen naziv kategoriziranega športnika
8
Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen
ustrezen naziv kategoriziranega športnika
4
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5B. USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE – SKUPINSKE
ŠPORTNE PANOGE9
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega sistema
nacionalne panožne športne zveze (obkrožite ustrezno)
izvajalec tekmuje v drugi ali tretji državni ligi (obkrožite
ustrezno)
Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi s člansko ekipo
(obkrožite ustrezno)

da / ne
da / ne
da / ne

DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. predložitev tedenskega urnika vadb z navedbo dneva v tednu in časovnega termina
izvedbe programa – izpolnite spodnjo tabelo
URNIK VADBE
OBJEKT VADBE (športna površina, kjer
DAN
URA (OD – DO)
se izvaja program)
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število le-teh
in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.

9

Izvajalec lahko pridobi 0,6 točke le v kolikor tekmuje s člansko ekipo. V primeru, da izvajalec ne tekmuje s
člansko ekipo, lahko pridobi 0,1 do 0,2 točke.
V kolikor obstaja znotraj tekmovalnega sistem samo ena liga, lahko izvajalec pridobi največ 0,2 točki.
V primeru, da izvajalec tekmuje z moško in žensko člansko ekipo, se točke dodelijo glede na rang tekmovanja
posamezne ekipe.
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2. STROKOVNI KADER, KI IZVAJA TA PROGRAM:
Ime in priimek
Strokovni naziv

Stopnja usposobljenosti10

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
3. SEZNAM UDELEŽENCEV TEGA PROGRAMA
SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Zap. št.
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto rojstva

10

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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4. Poimenski seznam – če uveljavljate športnike – člane pri točkovanju z
navedbo naslova bivališča in letnico rojstva in potrdilo pristojne
organizacije, v kolikor ti podatki niso javno razvidni:
- registriranih športnikov, vpisanih v evidenco OKS-ZŠZ ali nacionalno panožno
športno zvezo,
- kategoriziranih športnikov izvajalca z navedbo razreda mladinskem (Ml),
državnem (D), perspektivnem razredu (Per), mednarodnem (Med), svetovnem (S)
ali olimpijskem (O) razredu

Zap.
št.

SEZNAM ČLANOV – REGISTRIRANIH oz.
KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto
rojstva

Registriran11
(oznaka R) ali
Kategoriziran12
(oznaka razreda)

5. Navedba vadbenih skupin različnih starostnih kategorij, s katerimi vadite
in tekmujete v okviru te športne panoge (od 1 do 5 ali več) – izpolnite
spodnjo tabelo:
Starostna kategorija vadbene skupine
Cicibani/cicibanke (10-11 let–izjema13)

Število skupin

Mlajši dečki/deklice (12-13)
Starejši dečki/deklice (1415)
11

kot je opredeljeno v 32. členu veljavnega Zakona o športu
kot je opredeljeno v 33. členu veljavnega Zakona o športu
13
kot je opredeljeno v 2. odstavku 32. členu veljavnega Zakona o športu
12

Opombe
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Kadeti/kadetinje (16-17)
Mladinci/mladinke (18 -19)
Člani/članice
DRUGO
SKUPAJ
6. Dokazilo o tekmovanju ekipe v okviru uradnega tekmovalnega sistema
nacionalne panožne športne zveze oz. drugi ali tretji ali najvišji državni ligi
z navedbo ekipe oz. ekip, ki tekmujejo (v kolikor ti podatki niso javno
razvidni).

Žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________
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OBRAZEC 4: Razvojne dejavnosti v športu
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, založništvo v
športu;
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi področja – izobraževanje (v širšem smislu oz.
založništvo) v letu 2022)
področje LPŠ – opis aktivnosti : ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
vsebina področja (obkrožite ustrezne/ga):
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
- založništvo v športu.
PODATEK
DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA
za vsako vadbeno skupino zadostno število ustrezno
izobraženega ali usposobljenega oz. izpopolnjenega
strokovnega kadra (obkrožite ustrezno)
ZALOŽNIŠTVO
strokovna literatura
Novo in izvirno delo

Izpolni komisija

ima / nima

da / ne
da / ne

DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. Pri izobraževanju v širšem smislu - STROKOVNI KADER, KI IZVAJA
PROGRAM/E IZVAJALCA:
Ime in priimek
Strokovni naziv
Stopnja usposobljenosti14

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
2. Pri izobraževanju v širšem smislu – seznam udeležencev za sofinanciranje
prijavljenega izobraževanja oz. usposabljanja, lokacija, termin in vsebina oz. namen
slednjega15

14

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
15
Izvajalec lahko za posamezno leto (posamezen LPŠ) prijavi kandidata za strokovno usposabljanje največ za 1
usposabljanje ali 1 izobraževanje v posameznem letu
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Zap. št.

SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Priimek in ime, naslov bivališča
Izobraževanje (termin, lokacija,
vsebina - namen)

3. Pri založništvu:
- podatek o vrsti strokovne literature (obkrožite): gre za strokovno
literaturo oz. gradivo ali občasne publikacije ali zbornik strokovnega
kongresa oz. posveta;
- naklada - navedba števila izvodov: ___________;
- ali gre za novo in izvirno delo
- kratka obrazložitev:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 5: Dokazila o porabi sredstev v letu 2022 (navedite račune, ki jih prilagate
kot ustrezno dokazilo o porabi sredstev v letu 2022) in področje, za katerega ga
uveljavljate.
Obvezna priloga: fotokopije računov in dokazila o plačilu le teh.
Zap.
št.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Račun izdal
(npr. prevozništvo xy )

Za namen –
upravičeni stroški
(npr. prevoz članov
xx na tekmovanje)

Področje LPŠ (npr.
športni program šport
starejših ali
izobraževanje…)

Znesek
v EUR
z DDV
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
PRILOGE: kopije računov in dokazil o plačilu
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OBRAZEC 6: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
(zahtevek z dokazili iz leta 2022 do dne oddaje vloge se lahko priloži k vlogi na razpis,
preostali del pa najpozneje do 15. 12. 2022)

Uradni naziv:
Naslov/sedež:
TRR in naziv banke:
Občina Poljčane
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Na podlagi odločbe št. ____________________________, z dne ____________________
ter Pogodbe o sofinanciranju št. ________________________________, vlagamo dokazila za
izplačilo odobrenih sredstev javnega razpisa, v višini _______________________ EUR.

Izjavljam, da vse kopije dokazil ustrezajo originalom.

OBVEZNE PRILOGE:
 Fotokopije plačanih računov.
 Potrdila/dokazila o plačanih računih.

Podpis in žig vlagatelja:
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OBRAZEC 7: POROČANJE O (SO)FINANCIRANJU IZ JAVNIH SREDSTEV V
LETU 2022
(izpolnite samo, če je bila posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajate v prijavnih
obrazcih (po planu in delno izvedbi za leto 2022), že sofinancirana iz javnih sredstev
(državni proračun, EU sredstva, občinski proračuna) – če je tako, izpolnite spodnjo tabelo):

Zap.
št.

Prijavljena aktivnost, ki je bila že
bila (so)financirana

Vir (so)financiranja
(državni proračun,
EU sredstva, občinski
proračun)

Znesek
sofinanciranja v
EUR

1
2
3
4
5

Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 8: IZJAVA IZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

IZJAVA IZVAJALCA
Izvajalec:

(navedba naziva in naslova izvajalca prijavljenega programa, npr. društva)
Izjavljam:
 da sem se seznanil(a) razpisnimi pogoji ter kriteriji in merili za ocenjevanje oz.
vrednotenje prijav,
 da jamčim za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov,
 da ima izvajalec (npr. društvo), ki ga predstavljam, potrebne prostore in opremo za
izvajanje programa,
 da izvajalec, ki ga predstavljam, nima neporavnanih obveznosti do Občine Poljčane ter da
je pogodbene obveze iz predhodnih pogodb z Občino Poljčane o sofinanciranju letnega
programa športa ali projektov izpolnil,
 da odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
 da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o društvu, ki ga zastopam, ter formalnih
podatkov o prijavljenem programu za namene vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na
spletni strani Občine Poljčane, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov,
 da soglašam s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa,
 da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v
preteklem letu sofinancirana iz katerekoli druge postavke iz proračuna Občine Poljčane,
 da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v
preteklem letu sofinancirana iz javnih sredstev (državni proračun, EU sredstva),
 s prijavo na ta javni razpis izvajalec soglaša, da lahko Občina Poljčane osebne podatke
katere bo pridobila od izvajalca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe tega javnega
razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in določili Splošne
uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter internimi akti občine. Več informacij o obdelavi
vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva
osebnih podatkov Občine Poljčane, objavljeni na: https://www.poljcane.si/obcina/varstvoosebnih-podatkov/ .
Datum

Žig

Podpis odgovorne osebe
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OBRAZEC 9
NAZIV IN NASLOV VLAGATELJA:
Datum in čas prejema prijave na razpis (vpiše občinska uprava):

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

OBČINA POLJČANE
NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS

BISTRIŠKA CESTA 65
2319 POLJČANE

»NE ODPIRAJ – VLOGA LPŠ 2022 (JR–LPŠ-2022)«
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OBRAZEC 10 – VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE V LETU 2022
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka 2242745, davčna številka
SI30543673, ki jo zastopa župan, Stanislav Kovačič, v nadaljevanju: občina,
in
Izvajalec
letnega
programa
športa
«naziv_društva»
«naslov_društva»
«poštna_številka_in_pošta», matična številka «matična_številka», davčna številka
«davčna_številka», ki ga zastopa «zastopnik», v nadaljevanju: izvajalec,
skleneta
POGODBO številka 410-0021/2022-«zaporedna_številka_pogodbe»
O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE V LETU 2022
1. člen
S to pogodbo se Občina Poljčane, na podlagi izvedenega »Javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2022« zavezuje, da bo
«naziv_društva» «naslov_društva» «poštna_številka_in_pošta» iz proračunskih sredstev
zagotovljenih na proračunski postavki 18511, Letni program športa, sofinancirala izvajanje
letnega programa športa v letu 2022.
2. člen
Izvajalec je v letu 2022 za izvajanje letnega programa športa na območju Občine Poljčane
upravičen do sofinanciranja programov in področij v skupni višini «višina_sredstev» €, in sicer
za naslednje vsebine:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (vključno s
športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2. Športna rekreacija

________ €
________ €

1.3. Šport starejših
1.4. Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in vrhunski šport
1.5 Kakovostni šport
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI
2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
2.2 Založništvo v športu
3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
3.1 Športne prireditve
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

________ €
________ €
________ €
________ €
________ €

________ €

________ €
________ €
________ €
________ €
________ €
________ €

Natančna razdelitev sredstev izvajalca Letnega programa športa za leto 2022 je sestavni del te
pogodbe.
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Izvajalec se zavezuje, da bo vse pogodbene aktivnosti izvedel v skladu s prijavo na javni razpis,
ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in sicer v času od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
3. člen
Občina bo sredstva za sofinanciranje športnih programov in drugih področij letnega programa
športa nakazala izvajalcu v višini 50% odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe
na podlagi vloženega popolnega zahtevka izvajalca z dokazili o namenski porabi za upravičene
stroške v zahtevani višini. V preostali višini bo odobrena sredstva nakazala do konca
proračunskega leta na podlagi vloženega popolnega zahtevka izvajalca z dokazili o namenski
porabi za upravičene stroške v zahtevani višini.
Izvajalci LPŠ lahko zahtevek z dokazili o namenski porabi za upravičene stroške v zahtevani
višini vložijo na občino v trimesečnih ali polletnih intervalih. Pri čemer morajo biti zahtevki za
koriščenje dodeljenih sredstev oddani najpozneje do 15. 12. 2022, saj morajo biti proračunska
sredstva LPŠ za leto 2022 porabljena v letu 2022. Pri tem je dopustno dokazila o namenski
porabi za od 15. 12. 2022 do vključno 31. 12. 2022 izvedene programe ali aktivnosti predložiti
najpozneje do 31. 1. 2023 – če dotlej namenska poraba ne bo izkazana, bo izvajalec LPŠ tako
prejeta sredstva moral vrniti v občinski proračun
Odobrena sredstva se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka: «številka_trr».
Sredstva, ki so se društvu nakazala do podpisa pogodbe kot začasno financiranje, se poračunajo
pri prvem nakazilu sredstev po podpisu pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da z aktivnostmi, opredeljenimi v 2. členu te pogodbe, ne bo kandidiral za
druga sredstva proračuna občine.
4. člen
Izvajalec se zavezuje:
 da bo sredstva porabil izključno za izvedbo dejavnosti, projektov in programov, ki so
predmet te pogodbe,
 da bo pri porabi sredstev ravnal v skladu s predpisi kot velja za proračunske porabnike,
 da bo občini omogočil spremljanje in nadziranje izvajanja te pogodbe in preverjanje
namenske porabe sredstev,
 da bo občino sproti obveščal o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti,
 da se bo odzival na pozive občine po posredovanju dokumentacije in pojasnil, vezanih na
programe,
 da se redno in ažurno bo odzival na pozive, ustne in pisne, Občine, poslane tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov _________________________________________ in
na telefonsko številko __________________________ in izrecno soglaša s tem, da mu je po
elektronski poti poslano pisanje na citiran elektronski naslov veljavno vročeno,
 da bo najpozneje do 1. 12. 2022 občini podal načrt dela za leto 2023,
 da bo do 28. 2. 2023 občini podal letno poročilo o izvedbi programov za leto 2022 in
zaključno finančno poročilo za leto 2022,
 da bo v roku 30 dni po opravljenem izobraževanju oz. usposabljanju dostavil potrdila o
opravljenih izobraževanjih oz. usposabljanju ali druga primerljiva dokazila, ki nedvoumno
dokazujejo udeležbo na izobraževanju oz. usposabljanju.
Če izvajalec do 28. 2. 2023 ne odda letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je
dolžan vsa prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski proračun.
Izvajalec, ki krši določila te pogodbe, ni upravičen do občinskih proračunskih sredstev na
naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
- Prijavni obrazci javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. člen
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev za tekoče in preteklo leto.
Če izvajalec tudi po pozivu ne predloži ustreznih dokazil, se mu za sporen oz. po namenski
porabi neizkazan del programa ali področja ne izplačajo sicer dodeljena finančna sredstva,
morebitna že prejeta sredstva iz tega naslova pa mora vrniti v občinski proračun.
Če se ugotovi, da je izvajalec pridobil proračunska sredstva na podlagi neresničnih podatkov,
mora neupravičeno prejeta finančna sredstva vrniti v občinski proračun, v naslednjem letu pa
izvajalec do pridobitve občinskih sredstev ni upravičen.
6. člen
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da lahko Občina, na podlagi dokazil, ki izkazujejo
neporavnane obveznosti izvajalca do upravljavca športnih objektov, v katerih se izvaja program
oz. področje, dodeljena proračunska sredstva iz naslova sofinanciranja izvajanja letnega
programa športa nakaže upravljavcu športnih objektov in o tem obvesti izvajalca.
7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec pri informiranju javnosti in izdajanju informativno propagandnih gradiv ter siceršnjem javnem pojavljanju primerno navajal Občino Poljčane, kot
sofinancerja izvedbe programa.
8. člen
Za nadzor nad izpolnjevanjem določil te pogodbe pogodbeni stranki določita predstavnike:
 pri Občini Poljčane: Spomenka Vodopivec, vodja družbenih dejavnosti,
 pri Izvajalcu: ____________________________________________.
9. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko po poteku roka, ki ne sme biti krajši od 8 dni, iz pisnega poziva
na odpravo kršitev pogodbe, odstopi od pogodbe, če druga pogodbena stranka krši določila te
pogodbe.
10. člen
Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe bosta stranki uredili s pisnim dodatkom k
tej pogodbi.
11. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore zvezi s to pogodbo primarno reševali
sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bi bila mogoča, bo o zadevi odločalo splošno
stvarno in krajevno pristojno sodišče.
12. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
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- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika,
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nična.
13. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do 31. 12.
2022.
14. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva izvoda.

Kraj , dne ............................
Izvajalec:
«naziv_društva»
Odgovorna oseba:
«zakoniti zastopnik»

_____________________________
Obrazec morate obvezno podpisati

Poljčane, dne ………………
OBČINA POLJČANE
župan
Stanislav Kovačič

