Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Nacionalnega programa športa in Letnega programa športa
2018 v občini Cerknica s sprejetimi merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica v letu
2018 Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa
v občini Cerknica za leto 2018
1. Naziv in sedež neposrednega
uporabnika, ki dodeljuje sredstva:

1. Športni programi
128.000,00 EUR
1.1 Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine
5.000,00 EUR
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami
1.000,00 EUR
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega 1.3 Šport. vzgoja otrok in mladine
usmer. v kak. in vrhunski šport
94.000,00 EUR
programa športa v občini Cerknica v letu 2018.
1.4 Kakovostni šport
12.000,00 EUR
1.5 Vrhunski šport
2.000,00 EUR
3. Osnovni pogoj za kandidiranje
1.6 Šport invalidov
1.000,00 EUR
na javnem razpisu:
1.7 Športna rekreacija
11.000,00 EUR
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci letnega progra 1.8 Šport starejših
2.000,00 EUR
ma športa v skladu s šestim členom Zakona o športu,
ki imajo sedež v Občini Cerknica najmanj eno leto, s 2. Razvojne dejavnosti v športu 12.000,00 EUR
tem, da imajo športna društva in njihova združenja 2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje
pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci
strokovnih kadrov v športu
12.000,00 EUR
programov športa.

4. Iz proračunskih sredstev se bodo
sofinancirali naslednji programi
sprejetega letnega programa športa
v občini Cerknica za leto 2018:

3. Organiziranost v športu
3.1 Delovanje športnih društev
in zvez
4. Športne prireditve in
promocija športa
4.1 Druge športne prireditve
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12.000,00 EUR
12.000,00 EUR
8.000,00 EUR
8.000,00 EUR
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5. Višina razpisanih sredstev:

Višina sredstev javnega razpisa, v skladu s sprejetim
Letnim programom športa, znaša 160.000,00 EUR,
dokončna skupna vrednost in vrednost posameznih
programov bodo določeni v skladu s sprejetim prora
čunom za leto 2018.

6. Obdobje, v katerem morajo biti
porabljena dodeljena sredstva:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najpozneje
do 31. 12. 2018.

7. Vloge izvajalcev letnega programa
športa morajo vsebovati:

strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno in bo v
osmih dneh po končanem razpisnem roku. Strokovna
komisija bo, na podlagi Zakona o športu, sprejetega
letnega programa športa za leto 2018 v občini Cerkni
ca s sprejetimi merili, pogoji in kriteriji za vrednote
nje letnega programa športa v občini Cerknica v letu
2018, ugotovila, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje
in jih ovrednotila.
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v
roku osmih dni od prejema obvestila dopolnijo. Do
polnjene vloge morajo predlagatelji predložiti v za
prti 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 2018« in s polnim naslovom pošiljatelja.
Dopolnjena vloga se šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za
dopolnitev ali do 12. ure istega dne oddana osebno v
vložišču Občine Cerknica.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, in prepozno prispele dopolnitve
vlog bodo s sklepom zavržene.

• Naslednje izpolnjene obrazce:
• izjava,
• osnovni podatki o izvajalcu letnega programa športa,
• podatki o izvajanju LPŠ v letu 2017 s podatki o
finančnem poslovanju izvajalca LPŠ v letu 2017
in plan za leto 2018,
• 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. 10. Rok, v katerem bodo predlagatelji

obveščeni o izidu javnega razpisa:

8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu,
bodo predlagatelji pisno obveščeni s sklepom v roku
opremljenost vlog:
Popolne vloge morajo biti z vsemi zahtevanimi pri
logami 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 2018« in s polnim naslovom
pošiljatelja, najpozneje do 5. 1. 2018. Vloga se šteje
za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan prijave, 5. 1. 2018 ali do 12. ure isti dan, ali
če je oddana osebno v vložišču Občine Cerknica.
Nepravočasno prejete vloge bodo s sklepom zavr
žene.

9. Odpiranje pravočasno prispelih vlog:

Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostav
ljenih, pravilno izpolnjenih in označenih vlog vodi
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45 dni po koncu razpisa. Z izbranimi izvajalci progra
mov bodo sklenjene pogodbe.

11. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa
na voljo na spletni strani Občine Cerknica (http://
www.cerknica.si). Podrobnejša navodila in dodatne
informacije lahko dobite na občinski upravi pri Duša
nu Jernejčiču (tel. 01 7090 617).
Cerknica, 8. 12. 2017
Številka: 41010-0009/2017
Občina Cerknica
župan
Marko Rupar

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki
je bil sprejet na redni seji Upravnega odbora ŠZC, dne 11. 8. 2017, objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2017
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

II. MERILA ZA IZBOR

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za • Rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mla
dinskih tekmovanjih s prvo prioriteto na članskih
leto 2017 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo
tekmovanjih po naslednjem vrstnem redu: olimpij
za osnovne športne organizacije s sedežem v občini
ske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo
Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča, in
in sredozemske igre,
so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih
mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno • rezultati na državnih članskih in mladinskih prven
stvih,
športno organizacijo s sedežem v občini Cerknica ali
• odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi
državno reprezentanco.
po jakostni lestvici panožne zveze, upošteva se tu
di uvrstitve na jakostnih lestvicah, ki je vsota točk,
V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:
doseženih na posameznih tekmovanjih.
• najboljšega športnika in športnico leta,
• najboljši moški in ženski športni kolektiv leta,
• najboljšo moško in žensko ekipo leta mladinske ali
članske kategorije v kolektivnem športu,
III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA
• uspešne športne delavce, lahko se podeli tudi po PRIZNANJA
sebno priznanje za izjemen prispevek športu
v občini Cerknica,
• Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organi
• nadarjene mlade športnike po posameznih katego
zacije s sedežem v občini Cerknica in Upravni odbor
rijah od 12 do 18 let.
Športne zveze Cerknica.
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Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnov Opozorilo: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjenih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno ne prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku!
utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih
rezultatih oz. delu v času od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
IV. PRIJAVA

Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci je objav
ljena na spletni strani Občine Cerknica. Vsa dodatna
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na e-naslov: pojasnila lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču (tel. 01
dusan.jernejcic@cerknica.si in naslov: Športna zve- 70 90 617).
za Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
s pripisom »Za priznanje na področju športa«.
Datum: 8. 12. 2017
Milan Gornik,
predsednik ŠZC
Rok za oddajo predlogov je: 12. 1. 2018.

OBVEŠČAMO VAS, DA POTEKA JAVNA RAZGRNI
TEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA
OSNUTKA Sprememb in dopolnitev odloka o občin
skem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerkni
ce CE-16C in CE-18C - krajše SD OPPN CC - 2

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico daja
ti pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pri
pombe in predloge se lahko poda pisno na naslov
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerkni
ca, z oznako »Javna razgrnitev SD OPPN CC - 2- pri
pombe in predlogi«. Rok za podajo pripomb in pre
Javno je razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan
dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostor razgrnitve.
skem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C krajše SD OPPN CC - 2, ki ga je izdelalo podjetje Area V javnem naznanilu, ki je bil objavljen v prejšnji
line d. o. o., Novi trg 9 iz Postojne.
številki Slivniških pogledov, je bila objavljena
napačna povezava na spletno stran, za kar se
Javna razgrnitev traja od 14. 11. 2017 do 13. 12. 2017. vam iskreno opravičujemo.
Gradivo je javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem
nadstropju v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4.
maja 53, p. 1380 Cerknica. Ogled je možen v ča
su uradnih ur občinske uprave in na spletni strani
http://www.cerknica.si/act/15079
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