
NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO VLOGE 
 
 
Razpisni rok se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter spletni strani 
občine na www.dravograd.si in se zaključi dne 31.5.2019. Kot pravočasna ponudba 
se bo štela tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne 31.5.2019. 
 
  
I. Vsebina in navodila za pripravo vloge 
 
Vloga mora vsebovati izpolnjene vse ustrezne razpisne obrazce. 
Vsi razpisni obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne 
osebe prijavitelja (razen vzorca pogodbe o sofinanciranju programov). 
 
Oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa 
ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe ni potrebno priložiti vlogi. 
 
V primeru, da vlagatelj ne posluje z žigom, na mestu, kjer se zahteva žig, pripiše: 
»Ne poslujemo z žigom.« 
 
Vlagatelji so dolžni v prijavi navajati resnične in točne podatke. Občina sme v primeru 
dvoma od vlagatelja zahtevati predložitev dokazil za navedene podatke. 
 
Prijava mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. 
 
Vsebine razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati. Zgolj iz tehničnih razlogov je 
dovoljeno izdelati posamezni razpisni obrazec drugače, vendar mora biti njegovo 
besedilo v celoti identično besedilu razpisnega obrazca iz te razpisne dokumentacije. 
 
 
II. Način oddaje vlog 
 
Vloge na razpis morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, poslane priporočeno 
po pošti ali osebno oddane na:  
JZ Dravit Dravograd 
Bukovje 13,  
2370 Dravograd 
s pripisom "Javni razpis – sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2019".  
 
Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti. 
 
Na vlogi morajo biti vsi zahtevani podatki, navedeni v javnem razpisu. 
 
 
 
 
 
 
 



III. Izdajanje sklepov in pravica do pritožbe 
 
Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna 
komisija in glede na razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega javnega 
razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali neizboru.  
 
Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.  
Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe odobrena finančna sredstva, bodo 
poslane pogodbe. Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno 
ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema. V primeru, da upravičenec v danem 
roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev 
sredstev.   
 
 
 
IV. Kontaktna oseba 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vlogo na javni razpis, lahko 
vlagatelji pridobijo na Javnem zavodu Dravit, Darko Žižek, tel. št. 041 670 926, e-
naslov: dvorecbukovje@dravit.si. 
 


