Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini
Cerknica (Uradni list RS, št. 89/09) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje letnega programa športa
v občini Cerknica za leto 2017
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki
dodeljuje sredstva
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica v letu 2017.
3. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci letnega programa
športa v skladu s 3. členom Pravilnika za vrednotenje
letnega programa športa v občini Cerknica. Športna
društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji
prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
naslednji programi sprejetega letnega programa
športa v občini Cerknica za leto 2017:
1. športna vzgoja otrok in mladine 97.000,00 EUR
1.1 interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
500,00 EUR
1.2 športna vzgoja šoloobveznih otrok
		1.2.1 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

3.000,00 EUR
		 1.2.2 športna vzgoja otrok, usmerjenih
		 v kakovostni in vrhunski šport
56.000,00 EUR
		 1.2.3 športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

500,00 EUR
1.3 športna vzgoja mladine
		 1.3.1 interesna športna vzgoja mladine 500,00 EUR

		 1.3.2 športna vzgoja mladine, usmerjene
		 v kakovostni in vrhunski šport
36.000,00 EUR
1.3.3 športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

500,00 EUR
2. športna dejavnost študentov
1.000,00 EUR
3. športna rekreacija
10.000,00 EUR
4. kakovostni šport
12.000,00 EUR
5. vrhunski šport
2.000,00 EUR
6. šport invalidov
1.000,00 EUR
7. razvojne in strokovne naloge
v športu
32.000,00 EUR
7.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
10.000,00 EUR
7.2 športno-rekreativne prireditve
6.000,00 EUR
7.3 delovanje društev in zvez društev
na nivoju lokalne skupnosti
11.500,00 EUR
7.4 priznanja športnikom in športnim
delavcem
2.200,00 EUR
7.5 založniška dejavnost
2.300,00 EUR
5. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev javnega razpisa v skladu s sprejetim letnim programom športa znaša 155.000,00 EUR; d
 okončna
skupna vrednost in vrednost posameznih programov
bodo določeni v skladu s sprejetim proračunom za leto
2017.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do
31. 12. 2017.
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7. Vloge izvajalcev letnega programa športa morajo vsebovati:
• naslednje izpolnjene obrazce:
• izjava,
• osnovni podatki o izvajalcu letnega programa športa,
• podatki o izvajanju LPŠ v letu 2016 s podatki o finančnem poslovanju izvajalca LPŠ v letu 2016 in
plan za leto 2017,
• prijava programa, za katerega se izvajalec prijavlja,
• finančno vrednotenje posameznega programa športa in
• vsebinski opis posameznega programa športa;
• dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v
tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Popolne vloge morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami predložene v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na
naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – LETNI PROGRAM ŠPORTA
2017« in s polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do
13. 1. 2017. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave,
13. 1. 2017, ali oddana osebno v vložišču Občine Cerknica do 12.00 istega dne.
Nepravočasno prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
9. Odpiranje pravočasno prispelih vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in označenih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo
v osmih dneh po končanem razpisnem roku. Strokovna komisija bo na podlagi sprejetega letnega programa
športa za leto 2017 in v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica (Uradni
list RS, št. 89/09, z dne 6. 11. 2009) ugotovila, ali vloge
izpolnjujejo razpisne pogoje in jih ovrednotila.
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Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku
osmih dni od prejema obvestila dopolnijo. Dopolnjene
vloge morajo predlagatelji predložiti v zaprti ovojnici,
osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – LETNI PROGRAM ŠPORTA 2017« in s
polnim naslovom pošiljatelja. Dopolnjena vloga se šteje
za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti
najkasneje na zadnji dan roka za dopolnitev ali oddana
osebno v vložišču Občine Cerknica do 12.00 istega dne.
Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, in prepozno prispele dopolnitve vlog
bodo s sklepom zavržene.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu,
bodo predlagatelji pisno obveščeni s sklepom v roku 45
dni po koncu razpisa. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na
voljo na spletni strani Občine Cerknica (www.cerknica.
si). Podrobnejša navodila in dodatne informacije lahko
dobite na občinski upravi pri Dušanu Jernejčiču (tel.
(01) 70 90 617).
Cerknica, 6. 12. 2016
Številka: 41010-0010/2016
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je
bil sprejet na 13. seji Upravnega odbora ŠZC dne 17. 5. 2012, Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj na področju športa
v občini Cerknica za leto 2016
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Priznanja na področju športa v občini Cerknica za
leto 2016 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini
Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča, in so
dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno športno
organizacijo s sedežem v občini Cerknica ali za državno
reprezentanco.
V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:
• najboljša športnika in športnico leta,
• najboljša moški in ženski športni kolektiv leta,
• najboljši moško in žensko ekipo leta mladinske ali
članske kategorije v kolektivnem športu,
• uspešne športne delavce (lahko se podeli tudi posebno priznanje za izjemen prispevek športu v občini
Cerknica),
• perspektivne športnike po posameznih kategorijah
od 14 do 18 let.
II. MERILA ZA IZBOR:
• rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mladinskih tekmovanjih s prvo prioriteto na članskih
tekmovanjih, po naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in
sredozemske igre;
• rezultati na državnih članskih in mladinskih prvenstvih;
• odločitev o najboljšem znotraj posamezne panoge se

določi po jakostni lestvici panožne zveze, upošteva se
tudi uvrstitve na jakostnih lestvicah, ki je vsota točk
doseženih na posameznih tekmovanjih
III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije
s sedežem v občini Cerknica in Upravni odbor Športne
zveze Cerknica.
Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih
podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih
oziroma delu v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
IV. Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na elektronski
naslov dusan.jernejcic@cerknica.si in na naslov: Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »za priznanje na področju športa«.
Rok za oddajo predlogov je 13. 1. 2017.
Opozorilo: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjene prijave, poslane v predpisanem roku!
V. Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci je objavljena na spletni strani Občine Cerknica. Vsa dodatna
pojasnila lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču (tel. (01)
70 90 617).
Datum: 6. 12. 2016				
Športna zveza Cerknica
predsednik Milan GORNIK
december 2016
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Zakaj je občasno
potrebno vodo
prekuhavati?
JP Komunala Cerknica, d.o.o., občasno
uvede ukrep prekuhavanja pitne vode,
kar mnoge občanke in občane zelo
vznemiri.

U

krep prekuhavanja pitne vode se izda z namenom varovanja zdravja ljudi, skladno s
priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje. Kriteriji za razglasitev začasnega ukrepa
prekuhavanja pitne vode so naslednji:
1. Nepričakovan pojav indikatorjev fekalnega one
snaženja (E. coli, enterokoki) v vzorcu pitne
vode, kjerkoli v sistemu brez priprave vode ali
kjerkoli v omrežju po pripravi pitne vode, če očitno ne gre za prehoden pojav.
2. Izpad katerekoli faze v procesu delovanja na
prave za pripravo pitne vode, ne glede na rezultate mikrobioloških preskusov.
3. Posegi na sistemu za oskrbo s pitno vodo in
okvare, pri katerih lahko pride do mikrobiološke onesnaženosti pitne vode, ne glede na rezultate mikrobioloških preizkusov.
4. Obilno, dolgotrajno deževje, kratkotrajni nalivi,
taljenje snega ipd., ki imajo za posledico dokazano povečano motnost, spremenjene senzorične lastnosti ali mikrobiološko neskladnost
pitne vode, kjerkoli v sistemu brez priprave ali
kjerkoli v omrežju po pripravi.
5. Naravne in druge nesreče (poplave, potresi, izlitja …) ter drugi nepredvidljivi dogodki z možno
stjo onesnaženja pitne vode.
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6. Pojav ali sum na izbruh/hidrično epidemijo, če
domnevni vzrok ni takoj odpravljen.
Občasno se zgodijo okoliščine (ena od zgornjih
točk), ki od JP Komunala Cerknica kot upravljavca
zahtevajo uvedbo ukrepa prekuhavanja pitne vode.
Celotno upravljanje sistema namreč kljub skrbnemu delu vzdrževalcev ni absolutno varno pred
defekti na cevovodih, ki so posledica starosti cevovodov na določenih odsekih, ali pred izpadi v delovanju (napake) na opremi za pripravo pitne vode.
Porabnike pitne vode o ukrepih obveščamo:
• na Radiu 94,
• na spletni strani JP Komunala Cerknica, d. o. o.,
• na spletni strani Občine Cerknica,
• z elektronsko pošto prijavljenim na obvestila
JP Komunala Cerknica, d. o. o.
Obvestimo tudi Regijski center za obveščanje (112).
Ukrep začasnega prekuhavanja pitne vode velja,
dokler se ne odpravijo vzroki neskladnosti oziroma
uredijo ustrezni postopki priprave vode in dokler se
s ponovnim (enkratnim oziroma dvakratnim) vzorčenjem ne dokaže skladnosti pitne vode. Skladno z
napisanim je tudi v primeru takojšnje odprave napak preklic prekuhavanja lahko izdan šele po prejemu rezultatov uradnih analiz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, kar pa lahko traja
več dni.
Rezultati analiz vzorcev pitne vode, odvzetih v sklopu notranjega nadzora HACCP, so mesečno objavljeni
na spletni strani JP Komunala Cerknica, d. o. o.
Vse uporabnike storitev vabimo k prijavi na obveščanje z elektronsko pošto. Prijavite se z vnosom naslova elektronske pošte na spletni strani JP
Komunala Cerknica, d. o. o.
JP Komunala Cerknica, d. o. o.

