Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin
v Občini Gornja Radgona za leto 2017

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin
(upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna
društva) v Občini Gornja Radgona za leto 2017

Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Besedilo javnega razpisa
2. Kriteriji in merila za vrednotenje programov
3. Navodila
4. Obrazce
5. Vzorec pogodbe in zahtevka

ROK ZA ODDAJO VLOG: vključno 3. 5. 2017

Dodatne informacije:
Kontaktna oseba: Janja Osojnik
Tel. št.: 02/564-38-31
Faks: 02/564-38-14
e-mail: janja.osojnik@gor-radgona.si

Gornja Radgona, april 2017
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BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013) in v
skladu z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 2/2017) Občina Gornja Radgona objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska
društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
v občini Gornja Radgona za leto 2017
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, telefon: 02/564-38-38, faks: 02/564-38-14, e-pošta tajnistvo.zupana@gorradgona.si
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja
upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev
ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
- vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
- vključujejo prostovoljno delo;
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
- vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
- vključujejo obujanje tradicije;
- vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
- vključujejo strokovno vzgojo članov;
- vključujejo skrb za lastno zdravje;
- vključujejo programe druženj;
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo
pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov
na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v
občini.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne
organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.
Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom
redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v
Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je
vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po
predmetnem pravilniku v naslednjem letu.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti;
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
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-

vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo
leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Za vrednotenje projektov ter stroškov delovanja bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
preglednost, število vključenih članov v projektu, delež lastnih sredstev za izvedbo projekta,
ciljna populacija, vključenost v projekte.
6. Višina sredstev, zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 za
sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je
- za veteranske organizacije in druga sorodna društva
4.500,00 EUR
- za upokojenska društva
7.000,00 EUR
7. Obdobje porabe sredstev:
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katera so bila
dodeljena.
8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v
vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št.
25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v
Občini Gornja Radgona.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, telefon 02 564-38-31, faks:
02/564-38-14, janja.osojnik@gor-radgona.si.
9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec SPL- Splošni podatki ter en obrazec A in B.
Vloga lahko vsebuje več obrazcev A, če prijavitelj prijavlja več projektov.
Obrazec B izpolnijo prijavitelji s sedežem v občini Gornja Radgona.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 3. 5. 2017. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s
priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona pisarna št. 25/I. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, kuverta pa
mora biti na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ - VLOGA NA JR
POSEBNE SKUPINE 2017«. Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo
opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o
izboru in obvestila o ne izboru bodo izdani najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega
razpisa. V 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali
pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.
Številka: 093-2/2017-U102
Datum: 4. 4. 2017

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV IN STROŠKOV
DELOVANJA
I. Komisija pri vrednotenju prispelih vlog za vsak projekt posebej upošteva naslednje kriterije
in merila:
1. preglednost
• cilji projekta so točno določeni – 5 točk;
• cilji projekta so delno razvidni – 3 točke;
• cilji projekta niso razvidni – 1 točka.
2. število udeleženih članov v projektu
• nad 30 udeleženih članov – 5 točk;
• od 16 do 30 udeleženih članov – 3 točke;
• do 15 udeleženih članov– 1 točka.
3. delež lastnih sredstev za izvedbo projektov
• nad 80% – 5 točk;
• od 65 do 80% – 3 točke,
• od 51 do 65% – 1 točka.
4. ciljna populacija
• projekti vključujejo ciljno populacijo nad 60 let starosti – 5 točk;
• projekti vključujejo ciljno populacijo od 30 do 60 let starosti – 3 točke;
• projekti vključujejo ciljno populacijo do 29 let starosti – 1 točka.
5. vključenost v projekte
• projekti vključujejo člane z območja Občine Gornja Radgona – 5 točk;
• projekti vključujejo člane z območja Upravne enote Gornja Radgona – 3 točke;
• projekti vključujejo tudi ali samo člane izven območja Upravne enote Gornja Radgona
– 1 točka.
II. Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev projektov vrednotila le tiste
vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihov sedež na območju občine Gornja Radgona.
Upoštevani bodo naslednji splošni kriteriji:
• število članov s plačano članarino izvajalca – za vsakega člana 1 točka,
• število izvedenih projektov v preteklem letu s priloženimi dokazili o izvedbi - za vsak
projekt 1 točka,
• višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo projektov v letu razpisa skupno število točk vseh ovrednotenih projektov.
Seštevek vseh točk se deli s sredstvi za namen delovanja. Tako dobljena vrednost točke se
pomnoži s seštevkom vseh točk, ki jih posamezni izvajalec po merilih po merilih iz tega
člena. Višina sredstev za ta namen ne sme presegati 80 % dejanskih stroškov delovanja
izvajalca.
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OBRAZEC SPL

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v Občini
Gornja Radgona za leto 2017
(upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
I. Podatki o organizaciji, ki prijavlja program:
a) Osnovni podatki:
Naziv:
Skrajšano
ime:
Naslov oz. sedež:
Telefon

Fax:

E-pošta:

www-stran:

Uradne ure:

Davčna številka:

Št. transakcijskega
računa:
Ime banke:
Naslov podružnice
banke:
Pravno-organizacijska
oblika:

- društvo
- zveza
- ustanova
- sklad
- drugo(kaj - navesti)
- prijavitelj ima status društva (odločba ministrstva), da deluje v javnem
interesu DA NE

Število članov/-ic skupaj:

Leto ustanovitve:

Število članov/-ic iz občine Gornja
Radgona

Osnovna dejavnost društva:
b) Podatki o odgovorni osebi (predsednik-ica, ravnatelj-ica, direktor-ica, oz. zastopnik-ica):
Ime in priimek:
Funkcija:
Telefon:

Fax

E-pošta:

Ime in priimek kontaktne osebe:
Telefon:

Fax

E-pošta:

ŽIG

_____________________
(podpis zastopnika)

Obvezne priloge:
- statut društva, (če se prijavljate prvič na razpis)
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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II. Izjava
A) Izjavljamo, da imamo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
B) Potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi, točni.
C) Potrjujemo, da smo seznanjeni in soglašamo s pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter
kriteriji in merili za izbor projektov.
D) Strinjamo se s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev s strani
nadzornih organov občine Gornja Radgona.

__________________________
Kraj in datum: _________________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe

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

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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PROJEKTI

Obrazec A

Projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek in
sodelovanje izvajalca. Za vsak projekt se izpolni obrazec posebej!
OBKROŽI:
1. UPOKOJENSKA DRUŠTVA
2. VETERANSKA IN DRUGA SORODNA DRUŠTVA
A) OPIS PROJEKTA
1) Ime projekta: ___________________________________________________
2) Opis vsebine projekta (lahko tudi v prilogi):__________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Cilji projekta, namen (konkretno določiti merljive cilje):
a)__________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
c)__________________________________________________________________________
4) Navedi razloge, ki so privedli do oblikovanja projekta:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
5) Ciljna populacija (izpolni!):
a. Predvideno število vključenih nad 60 let starosti ________________,
b. Predvideno število vključenih od 30-60 let starosti_______________,
c. Predvideno število vključenih do 29 let starosti__________________.
6) Projekt je namenjen (obkrožiti!):
a. za člane z območja občine Gornja Radgona,
b. za člane z območja Upravne enote Gornja Radgona,
c. za člane, ki vključuje tudi ali samo člane izven območja Upravne enote Gornja
Radgona.
7) Predvideno število vključenih članov v projektu (navesti število!)
__________________________________________

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

7

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin
v Občini Gornja Radgona za leto 2017

B) FINANCIRANJE PROJEKTA
1)

Predračun – vrednost projekta v celoti v EUR:__________________________

Viri financiranja:
Planirana prihodki v letu
2017

Od tega že zagotovljena
sredstva

a) sredstva prijavitelja
(lastna sredstva)
b) donacije fizičnih in
pravnih oseb
c) prispevki uporabnikov
d) pričakovana sredstva iz
tega razpisa Občine Gornja
Radgona
e) drugi viri – navedite kateri

SKUPAJ
Struktura stroškov projekta:
v EUR
a) stroški dela:
pogodbe o delu
nagrade prostovoljcem
skupaj
b) izdatki za blago in storitve:
pisarniški material
najem prostorov in tehničnih sredstev
drugi materialni stroški
skupaj
c) neposredni stroški za izvajalce:
stroški prevozov
dnevnice
stroški prehrane
skupaj
d) neposredni stroški za udeležence
stroški prevozov
stroški prehrane
skupaj
e) ostali stroški (navedite kateri):
SKUPAJ:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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C. KRAJ IN ČAS IZVAJANJA PROJEKTA
1. Kraj izvajanja projekta:
________________________________________________________________________
2. Čas (termin) izvajanja projekta:
________________________________________________________________________
3. Projekt izvajamo (obkrožite!)
a. prvič v letu 2017
b. smo ga že izvajali v preteklih letih (vpišite v katerih letih!)
____________________________________________
D. IZVAJALCI PROJEKTA
1. Odgovorni nosilec/nosilka projekta:
Ime in priimek:________________________________________________________
Reference (navesti):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ostali izvajalci projekta:
Zap. Ime in priimek
Pomembnejše
št.
reference

Navedba dela, vloga v programu

E. DRUGI PODATKI
1. Drugi podatki (vpišite podatke in druge informacije, pomembne za izvedbo projekta)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
IZJAVA:
1. Izjavljam, da so podatki navedeni v prijavi na javni razpis resnični (obkroži).
2. Izjavljam, da se s predlaganim projektom nisem prijavil na noben drug razpis občine
Gornja Radgona (obkroži).
Kraj:_______________________
Datum:_____________________
Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
_____________________________
Žig
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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DELOVANJE IZVAJALCEV POSEBNIH SKUPIN

Obrazec B

OPOMBA: Izpolnijo izvajalci s sedežem v občini Gornja Radgona
Stroški delovanja izvajalcev posebnih skupin so neprogramski stalni stroški za izvedbo
njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode,
pisarniškega materiala, stroški dela).
1) Število članov izvajalca posebnih skupin, ki v skladu s statutom plačujejo članarino s
seznamom članov z imeni in naslovi (obvezna priloga seznam članov
plačnikov)_______________
2. Število članov izvajalca iz občine Gornja Radgona na dan razpisa (31. 1.
2017):________________
2) Število izvedenih projektov v preteklem letu s priloženimi dokazili o izvedbi:
-

v letu 2016__________

3) FINANČNA KONSTRUKCIJA STROŠKOV
4) VIRI FINANCIRANJA
v EUR

VIRI
a) sredstva prijavitelja
(lastna sredstva)
b) donacije fizičnih in
pravnih oseb
c) prispevki uporabnikov
d) pričakovana sredstva iz
tega razpisa Občine Gornja
Radgona
e) drugi viri – navedite kateri
SKUPAJ:

Realizacija 2016

Plan 2017

5) NEPROGRAMSKI STROŠKI:
v EUR

Vrsta stroška:
a) strošek najemnine
b) strošek telekomunikacij
c) strošek komunalnih storitev
d) strošek energije
e) strošek vode
f) strošek dela
drugi stroški – navedite kateri
SKUPAJ:

Leto 2016

Plan 2017

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILA:
-

Seznam članov izvajalca projektov,
Seznam vseh izvedenih projektov v letu 2016.

IZJAVA:
Izjavljam, da so podatki navedeni v prijavi na javni razpis resnični.

Kraj:_______________________
Datum:_____________________

žig

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
_____________________________
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VZOREC POGODBE Z ZAHTEVKOM
INFORMATIVNEGA ZNAČAJA IN SE K PRIJAVI NE PRILAGA!
OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 GORNJA RADGONA, ki jo zastopa
župan g. Stanislav ROJKO identifikacijska številka za DDV: SI40051846, matična številka:
5880289000 (v nadaljevanju: občina)
in
……………………………………………..,
ki
ga
zastopa
……………………….
identifikacijska številka za DDV: ……………., matična številka: ……………….. (v
nadaljevanju: društvo)
sklepata naslednjo

POGODBO
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v
občini Gornja Radgona za leto 2017
1. člen
Ta pogodba se nanaša na sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v
Občini Gornja Radgona v letu 2017.
2. člen
V skladu s sklepom Občinske uprave Občine Gornja Radgona bo občina sofinancirala
naslednje izbrane projekte:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
3. člen
Občina bo za izvedbo programov iz 2. člena te pogodbe zagotovil društvu finančna sredstva,
skupno
v višini
…………………………EUR na transakcijski račun društva št.
…………………………………………………………… in sicer za:
1. Projekt: …………………………………………………….…. EUR za stroške navedene v
finančnem načrtu prijavljenega projekta.
2. Projekt: …………………………………………………….…. EUR za stroške navedene v
finančnem načrtu prijavljenega projekta.
3. Projekt: …………………………………………………….…. EUR za stroške navedene v
finančnem načrtu prijavljenega projekta.
4. Delovanje društva ………………………….EUR za stroške, navedene v finančnem načrtu
prijave.
4. člen
Društvo posreduje Občini Gornja Radgona zahtevke za izdatke samo do višini dogovorjenih
in določenih v tretjem členu te pogodbe.
Sredstva iz 3. člena te pogodbe se bodo društvu nakazala na podlagi pisnega zahtevka, ki
mora vsebovati kopijo računa. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu popolnega
zahtevka, ki je podlaga za izplačilo. Občina bo sredstva nakazala v 30 dneh od pričetka
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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popolnega zahtevka. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v
plačilnem sistemu TARGET ni opredeljeno kot plačilni dan, se zadnji dan roka šteje naslednji
delovnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Društvo mora najkasneje do 30. 11.
2017 predložiti vsa poročila in dokumente za programe iz 3. člena te pogodbe.
Če društvo do navedenega roka poročil ter dokumentov ne odda, se smatra, da programov ni
izvajal in društvo izgubi pravico do porabe teh sredstev.
5. člen
Občina bo kot plačnik izvedbe programov opravljal finančni nadzor nad namensko porabo
sredstev.
6. člen
Izvajalec programa mora najkasneje do 31. 3. 2018 podati zaključno poročilo o realizaciji
programa in porabi sredstev po posameznih programih za namene pridobljene na podlagi
razpisa za leto 2017 in te pogodbe.
7. člen
Za izvajanje te pogodbe je s strani občine odgovorna Janja Osojnik, s strani društva pa
………………...
8. člen
Društvo je dolžno porabiti sredstva iz 3. člena te pogodbe le v skladu z namenom, za katerega
so ta sredstva dana.
V primeru, da bo društvo ravnalo v nasprotju s 1. odstavkom tega člen, lahko občina odpove
to pogodbo pred iztekom dneva, do katerega je ta pogodba sklenjena in zahteva takojšnje
vračilo sredstev z zakonitimi obrestmi.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru je za reševanje njunih sporov pristojno okrajno sodišče v Gornji Radgoni.
10. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme društvo en izvod, občina
pa dva izvoda.
Ta pogodba se sklepa za določen čas, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 ter stopi v
veljavo z dnem podpisa obeh strank.
Številka zadeve: 093-2/2017-U102
Številka pogodbe: ………….
Datum: …………

OBČINA GORNJA RADGONA
Župan
Stanislav ROJKO

Datum:…………….

DRUŠTVO
…………………………………..
PREDSEDNIK
…………………………………..

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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PREJEMNIK:

……………………………………………………………………………………………………
(društvo)
NASLOV:

…………………………………………………………………………………

Odgovorna oseba:

……………………………………………………………

Tel. številka:

…………………………………………………………….

Davčna številka: ………………………………………………………………..

ZAHTEVEK ZA NAKAZILO SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE GORNJA
RADGONA v letu 2017 za projekt in dejavnost posebnih skupin

Št. zahtevka: _________

Znesek zahtevka: ______________EUR

Postavka 180461, konto 412000 – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Št. pogodbe: __________________________TRR št.: __________________________

1. Mesečni odhodki-stroški

Znesek

1. STROŠKI PROJEKTA:
a) stroški dela:
b) izdatki za blago in storitve:

c) neposredni stroški za izvajalce:

d) neposredni stroški za udeležence

e) ostali stroški:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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b) izdatki za blago in storitve:

1. SKUPAJ
2. STROŠKI DELOVANJA
a) strošek najemnine

b) strošek telekomunikacij

c) strošek komunalnih storitev

d) strošek energije

e) strošek vode

d) strošek dela

e)drugi stroški

2. SKUPAJ

Kraj in datum:___________________

Podpis:________________

(žig)

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
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PREJEMNIK:

……………………………………………………………………………………………………
(društvo)
NASLOV:

…………………………………………………………………………………

Odgovorna oseba:

……………………………………………………………

Tel. številka:

…………………………………………………………….

Davčna številka: ………………………………………………………………..

ZAHTEVEK ZA NAKAZILO SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE GORNJA
RADGONA v letu 2017 za projekt in dejavnost upokojenskih društev

Št. zahtevka: _________

Znesek zahtevka: ______________EUR

Postavka 180463 konto 412000 – Sofinanciranje programov in stroškov delovanja
upokojenskih društev
Št. pogodbe: __________________________TRR št.: __________________________

1. Mesečni odhodki-stroški

Znesek

1. STROŠKI PROJEKTA:
a) stroški dela:
b) izdatki za blago in storitve:

c) neposredni stroški za izvajalce:

d) neposredni stroški za udeležence
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e) ostali stroški:

b) izdatki za blago in storitve:

1. SKUPAJ
2. STROŠKI DELOVANJA
a) strošek najemnine

b) strošek telekomunikacij

c) strošek komunalnih storitev

d) strošek energije

e) strošek vode

d) strošek dela

e)drugi stroški

2. SKUPAJ

Kraj in datum:___________________

Podpis:________________

(žig)
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