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Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji za sofinanciranje 
programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011 

 
 
Na osnovi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 9/2011), morajo vse vloge za sofinanciranje vsebovati naslednje 
obrazce: 

• Prijavo na javni razpis (Prijava – šport 2011); 
• Razpisni obrazec MONG 2011 št. 1 (Splošni podatki izvajalca); 
• Razpisni obrazec MONG 2011 št. 2 (Podatki o kadrovski strukturi izvajalca in 

članstvu); 
• Razpisni obrazec MONG 2011 št. 3 (Podatki o dosežkih v preteklem letu); 
• Razpisni obrazec MONG 2011 št. 4 (Izjava o resničnosti in točnosti podatkov). 

 
ter priloge: 

• Kopijo zadnje odločbe Upravne enote Nova Gorica iz registra društev;  
• Kopijo temeljnega akta društva; 
• Obvestilo AJPES-a o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti; 
• Fotokopijo oddanega letnega poročila poslovanja za leto 2010; 
• En izvod parafiranega izvoda predloga pogodbe o sofinanciranju programov 

športa v letu 2011. 
 

Prijavitelj mora poleg obrazcev priložiti še vse zgoraj navedene priloge, če v letu 2010 ni 
bil sofinanciran s strani Mestne občine Nova Gorica za programe športa, če prvič 
kandidira za sredstva iz proračuna Mestne občine Nova Gorica oziroma če je prišlo do 
sprememb v ustanovitvenem aktu, v razvrstitvi dejavnosti oziroma sprememb v zvezi z 
registrsko odločbo upravne enote.  
 
Ostalim NI potrebno prilagati prilog iz prve, druge in tretje alineje. 
 
PRIJAVITELJI MORAJO OB PRIJAVI ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV V LETU 2011 PRILOŽITI FOTOKOPIJO ODDANEGA LETNEGA 
POROČILA POSLOVANJA ZA LETO 2010 (BILANCA STANJA IN IZKAZ 
POSLOVNEGA IZIDA) IN EN IZVOD PARAFIRANEGA IZVODA PREDLOGA 
POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2011. 
 
S parafiranjem predloga pogodbe se prijavitelj vnaprej seznani s pogoji razpisa in 
medsebojnimi pravicami in obveznostmi. Pogodba se parafira tako, da se odgovorna 
oseba prijavitelja podpiše na vsako stran pogodbe in sicer v spodnji levi kot. 
 
Vloge morajo biti predložene izključno na razpisnih obrazcih Mestne občine Nova Gorica, 
čitljivo in pregledno, podpisane s strani zakonitega zastopnika in potrjene z žigom, skupaj 
z zahtevanimi prilogami. V primeru, da bodo obrazci spremenjeni s strani prijavitelja jih 
bomo izločili iz nadaljnje obravnave.  
 

 



POZOR 
 
Želimo vas opozoriti na novost, ki jo je uvedel Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Mestni občini Nova Gorica. 10. člen določa, da se odpirajo samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge.  
 
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred 
iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: 
• naslov sofinancerja, 
• označba »Javni razpis – šport 2011 – NE ODPIRAJ, 
• naziv in naslov prijavitelja na hrbtni strani ovojnice. 
 
Odobrena sredstva za program športa bodo nakazana klubu oziroma društvu v dveh 
delih in sicer prva polovica v roku do 30 dni po podpisu pogodbe ter druga polovica v 
roku do 30 dni od prejema končnega poročila o realizaciji vseh odobrenih programov s 
priloženimi knjigovodskimi listinami.  
 
Poročila morajo biti pripravljena tako, da je vsaka proračunska postavka prikazana 
ločeno. Vsebinsko poročilo mora opisno povzeti in prikazati aktivnosti, ki jih je prijavitelj 
izvedel, kateremu morajo biti priložene knjigovodske listine, ki so vezane neposredno na 
izvajanje odobrenega športnega programa in sicer v višini sredstev odobrenih s strani 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Odobrena sredstva za večje športne prireditve bodo nakazana v roku do 30 dni po 
predložitvi poročila (vsebinskega in finančnega) o izvedbi prireditve. 
 
Sredstva za sofinanciranje profesionalnega trenerja se bodo izplačevala mesečno za 
obdobje veljavnosti pogodbe. 
 
Poročilo se brez vnaprejšnjega opozorila pošlje Oddelku za družbene dejavnosti Mestne 
občine Nova Gorica v roku 30 dni po realizaciji posameznih programov, vendar 
najkasneje do 30.10.2011. 
V primeru, da program ni v celoti izveden do 30.10., mora izvajalec do 30.10. predložiti 
financerju DELNO POROČILO o izvedbi programa, kar je tudi pogoj za izplačilo druge 
polovice odobrenih sredstev. V tem primeru mora izvajalec oddati financerju končno letno 
poročilo najkasneje do 20.1. 2012. 
 
Stroški za pogostitve (prehrana in pijače) niso opravičljivi stroški v sklopu odobrenih 
sredstev za športne programe in se zato kot strošek ne priznajo. Samo, če ima prijavitelj 
odobreno večjo športno prireditev se stroški za pogostitve priznajo največ v višini 10% od 
odobrenega zneska.  
 
Stroški vezani na delovanje društva NISO upravičeni stroški za refundacijo sredstev npr: 
stroški vodenja bančnih računov, računovodske storitve, stroški za tajniška dela, telefone, 
uporaba interneta, najemnine za klubske prostore,….). 
 
Potni stroški so upravičeni strošek za refundacijo, vendar samo v primeru, da bo iz 
poročila nedvoumno razvidno kdaj in za kateri namen so nastali.  
 
Dodatne informacije in navodila za izpolnjevanje obrazcev dobite na Oddelku za 
družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
soba 29/III ali na telefon: 05/33-50-353 ali elektronski pošti: robert.cencic@nova-gorica.si. 
 
 

 



 
Priloge: 

- besedilo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011, 

- razpisni obrazci Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 od št. 1. do 16., 
- predlog pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2011, 
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova 

Gorica. 
 
 
 
  
 

 


