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OBČINA TURNIŠČE 

PRIJAVA 

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V LETU 2020 
 

PODATKI O VLAGATELJU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uradni naziv vlagatelja 
(kot bo naveden v 
pogodbi) 
 

 

Naslov vlagatelja 
(kot bo naveden v 
pogodbi) 

 

Odgovorna oseba  
(kot bo navedena v 
pogodbi)  

 

Funkcija odgovorne 
osebe 

 

Telefon odgovorne 
osebe 

 

E – mail naslov 
 

 

Spletne strani  

Štev. transakcijskega 
računa 

 

Naziv banke  

Davčna številka  

Število let delovanja 
kluba oz. društva 
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IZJAVA VLAGATELJA (izjavo podpišejo športna društva in zveza športnih društev) 

Spodaj podpisani, ki sem v prijaviteljski organizaciji odgovoren za vodenje programa, 
izjavljam: 

- da je društvo solventno in da nima blokiranega transakcijskega računa na dan oddaje 
vloge,  

- da zoper društva ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 
likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
vlagateljevega poslovanja,  

− da ima društvo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno 
izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), 
prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,  

− da ima društvo urejeno evidenco o članstvu za programe na katere kandidira na 
javnem razpisu, evidenco o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih, 
kar je razvidno iz priloženega dokazila, 

− da športna društva svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine 
Turnišče, 

− da prijavljeni športni program, kjer so vključeni otroci, mladina in študentje, vodi 
oseba z ustrezno strokovno izobrazbo, ki jih predpisujejo področni predpisi, ki urejajo 
delo z mladimi  in 

− da so informacije, ki so navedene v prijavnici točne. 
 

PRIJAVITELJ _______________ (naziv prijavitelja) JE REGISTRIRANO V SKLADU Z ZAKONOM O 
_____________________ (ime zakonodaje) in vpisano v register društev pri Upravni enoti 
___________________________, dne:_________________, pod številko: 
_________________. 

 

Ime in priimek:_______________________________________________________________ 

Delovno mesto:______________________________________________________________ 

Podpis:____________________________________________________________________ 

Datum in kraj:________________________________________________________________ 

Žig: 
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OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI: 
- natančen opis programa in urnik vadbe za programe A1, A2, B, D   (priloga št. 1),  
- poimenski seznam udeležencev programa A1, A2, B, D, ki niso registrirani pri NPŠZ –

netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki  (priloga št. 2), 
- poimenski seznam udeležencev programa A2, B in C, ki so registrirani tekmovalci pri 

NPŠZ -(priloga št. 3),   
- pomembnejši uspehi v preteklem letu na DP, EP, SP in OI za programe A2, B, C 

(priloga št. 4), 
- seznam kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS – program B in C (priloga št. 5), 
- izjava kluba o članstvu strokovnega delavca za program E (priloga št. 6), 

- poimenski seznam udeležencev na mednarodnih prireditvah za program F (priloga 

št. 7), 

- seznam članov društva (priloga št. 8), 

- potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju (za program E). 

 
OBVEZNA DOKAZILA K PRIJAVI: 

- zapisnik zadnjega občnega zbora (velja za društva), 
- kopija dokazila o registraciji (le ob prvi prijavi na javni razpis), 
- statut prijavitelja (le ob prvi prijavi na javni razpis). 


