
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 
 

OBR- 2 
 

 

IZJAVA 
 

 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi izjavljam: (izjave potrdite z žigom in podpisom) 
 

1. Kot izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da proti meni, društvu oziroma 
organizaciji ni bila izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero bi mi/nam bilo prepovedano 
opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa. 

2. Kot izvajalec programa/projekta na javni razpis izjavljam, da imamo sedež na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

3. Kot izvajalec programa/projekta na javni razpis izjavljam, da izvajamo dejavnost na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem in smo neprofitna organizacija. 

4. Kot izvajalec programa/projekta na javni razpis izjavljam, da bodo prijavljeni programi/projekti 
namenjeni predvsem mladim, ki živijo v občini Cerklje na Gorenjskem (med udeleženci bo več kot 50% 
mladih s stalnim prebivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem). 

5. Kot izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam da imam/imamo poravnane vse 
zapadle poslovne obveznosti do občine Cerklje na Gorenjskem. 

6. Kot izvajalec programa/projekta izjavljam, da ima program/projekt pregledno in jasno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja. 

7. Kot izvajalec programa/projekta izjavljam, da bo program oziroma projekt izveden v tekočem letu. 
8. Kot izvajalec programa/projekta pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da predmet 

predložene vloge ni bil sofinanciran na drugih razpisih Občine Cerklje na Gorenjskem. 
9. Kot izvajalec programa/projekta na javni razpis izjavljam, da za prijavljene programe/projekte, za katere 

bom prejel sredstva, naknadno za izvedbo teh programov/projektov, ne bom zahteval s strani Občine 
Cerklje na Gorenjskem dodatnih sredstev. 

10. Kot izvajalec programa/projekta izjavljamo, da Občini Cerklje na Gorenjskem dovoljujemo vpogled v 
uradno dostopne evidence za preverbo uradnih listin z namenom ugotavljanja dejanskega stanja in 

skladnosti z razpisno dokumentacijo. 
 
 
Kraj in datum: ___________                         (žig)                                                Podpis: 
 
          ___________________ 
 
 

 

 

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV IN RESNIČNOSTI PODATKOV 
 

 

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da sprejemamo pogoje in merila, navedene v javnem 

razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične, verodostojne, 
nezavajajoče in ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem, da smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna ali zavajajoča 
navedba podatkov razlog za prekinitev sklenjene pogodbe o izvedbi programa. 
 
Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem pod kazensko in materialno odgovornostjo resničnost vseh 
navedenih podatkov v tem in v vseh priloženih razpisnih obrazcih. 
 
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih 
sredstev. 
 
 

Kraj in datum: ___________                         (žig)                                                Podpis: 
 
 

__________________ 
 
 
 
 
V primeru, da prijave ne podpiše odgovorna oseba/zastopnik, je potrebno priložiti njeno pooblastilo podpisniku za podpis prijave 
na razpis! 

 


