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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 1
SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

NAZIV IZVAJALCA:
NASLOV SEDEŽA
POŠTA, KRAJ
ELEKTRONSKA POŠTAE-NASLOV
SPLETNI NASLOV
(v primeru, da ga prijavitelj ima)

TRANSAKCIJSKI RAČUN
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
DATUM REGISTRACIJE
OSNOVNA DEJAVNOST
STACIONARNI
TELEFON:
MOBILNI TELEFON 1:

FAKS:

______________________

_________________________________
(vpišite tudi ime in priimek imetnika številke)

MOBILNI TELEFON 2: _______________________
_________________________________
(vpišite tudi ime in priimek imetnika številke)

PODATKI O ODGOVORNI OSEBI (predsednik, direktor, ravnatelj…)
Ime in priimek
Funkcija
Stalno bivališče
Stacionarni telefon
Mobilni telefon
e-poštni naslov
PODATKI O SEKRETARJU (izpolni samo športna zveza)
Ime in priimek
Stalno bivališče
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PODATKI O ČLANSTVU IN ZAGOTAVLJANJU MATERIALNIH, PROSTORSKIH,
KADROVSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POGOJEV ZA URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
PROGRAMOV

1)
IZJAVA

Podpisani ____________________, zakoniti zastopnik društva pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam, da smo imeli na dan 1. 1. 2017, v skladu s pravili društva, skupno _________________ članov in
imamo tekoče urejeno evidenco o članstvu.

Podpis odgovorne osebe:
Žig
________________________
V / na _____________________, dne______________

2)
IZJAVA

Podpisani ___________________________, zakoniti zastopnik društva pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljam, da imamo na dan 1. 1. 2017 zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.

Podpis odgovorne osebe:
Žig
________________________
V / na _____________________, dne______________
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3)

IZJAVA O IZOGIBANJU NASPROTJU INTERESOV

Spodaj podpisani __________________________________________(ime in priimek), v društvu
(polno ime izvajalca) __________________________________________ delujoč kot (obkroži):
•

odgovorna oseba,

•

predsednik,

•

drugo: ____________________________________________ (navedite funkcijo / naziv),

v zvezi z Javnim razpisom za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2017 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so se v
vseh fazah postopka (od najbolj začetne do čisto končne) po določbi tretjega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) dosledno spoštovale določbe o izogibanju nasprotju
interesov tako, da v vseh fazah postopka za dodelitev sredstev po zgoraj navedenem razpisu, nisem sodeloval in sem
se izločil kot funkcionar Občine Gornja Radgona ali njegov družinski član, s katerim je funkcionar ali njegov
družinski član povezan na katerega od naslednjih načinov:
•
•
•

pri subjektu, v katerem je isti funkcionar ali njegov družinski član poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti
zastopnik;
pri subjektu, v katerem je isti funkcionar ali njegov družinski član upravljavsko, kapitalsko ali lastniško udeležen z
več kot 5 %-nim deležem,
pri samemu funkcionarju ali njegovemu družinskemu članu kot fizični osebi.

Podpis odgovorne osebe:
Žig
________________________
V / na _____________________, dne______________

(izjava se poda samo, če je v organe upravljanja prijavitelja vključen funkcionar Občine Gornja Radgona ali njegov
družinski član)
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 2
PRIJAVA NA RAZPIS ZA IZVEDBO PROGRAMA ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK V LETU 2017
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
NAZIV IZVAJALCA:________________________________________________________________
Naučimo se plavati
Starost otrok

Število vključenih
iz občine G.R.

Datum izvedbe

Strokovni kader (ime
in priimek)

Način prevoza

Ciciban planinec
Vključeni

Število vključenih

Izvajalec

Programi redne vadbe predšolskih otrok 30-60 urni programi
1. Program

Število
vključenih
10-20 otrok

2. Strokovni kader (ime in priimek ter
usposobljenost)

1. Vpiši program (npr. kegljanje)
2. Vpiši ime in priimek trenerja in njegovo usposobljenost (npr. planinski vodnik)
3. Vpiši samo ure vadbe, brez tekmovanj
5

3. Število ur
letne vadbe

Število
prevozov

Stroški
prevoza

Lokacija izvedbe
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PRIJAVA NA RAZPIS ZA IZVEDBO PROGRAMA ŠPORTNE VZGOJE ŠOLOOBVEZNIH OTROK V LETU 2017
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
NAZIV IZVAJALCA:________________________________________________________________
Naučimo se plavati
Starost otrok
Število
vključenih iz
občine G.R.

Datum izvedbe

Strokovni kader
(ime in priimek)

Način prevoza

Drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok 30-80 urni programi
1. Program
Število vključenih
2. Strokovni kader (ime in
10-15 otrok
priimek ter usposobljenost)

1. Vpišite program (npr. kegljanje)
2. Vpišite ime in priimek trenerja in njegovo usposobljenost (npr. trener rokometa)
3. Vpišite samo ure vadbe, brez tekmovanj
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3. Število ur
letne vadbe

Število
prevozov

Stroški
prevoza

Lokacija izvedbe
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Šolska športna tekmovanja (področna in državna)
1. Vrsta
tekmovanja

Panoga

2. Število
tekmovalcev

Število
spremljeval
cev

Število
odigranih
tekem na
tekmovanju

Strošek
prevoza

3. Strošek Lokacija
sodnikov tekmovanja

1. Navedite ali gre za področno ali državno tekmovanje (ne vpisujte občinskih in medobčinskih tekmovanj)
2. Vpišite največje število tekmovalcev, ki glede na pravila tekmovanja lahko tekmujejo
3. Vpišite dejanski strošek sodnikov
Kraj in datum: ____________________
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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Število dni Ura odhoda in
Datum
izvajanja
izvedbe
prihoda na in iz
tekmovanja tekmovanja
tekmovanja
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 3
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE VZGOJE OTROK USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: __________________________
1. Stopnja športne
šole

2. Število aktivnih
reg. igralcev
vključenih v vadbo

3. Število ur
letne vadbe

4. Objekt
4.1. Lokacija

4.2. št. ur vadbe

1. Vpišite stopnje športnih šol od I. – III, s katerimi izvajate vadbo, in navedite naziv vadbene skupine (npr.cicibani, star dečki…)
2. Vpišite število aktivnih registriranih igralcev vključenih v vadbo
3. Vpišite število ur letne vadbe za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej, ne vštevajte ur izvedbe prvenstvenih tekem in
turnirjev

4.1. Navedite v katerem objektu katera vadbena skupina v okviru stopnje športne šole vadi
4.2. Navedite koliko ur posamezna vadbena skupina v okviru stopnje športne šole vadi v posameznem objektu (kadar vadbena skupina izvaja
vadbo v več objektih, navedite koliko ur v katerem objektu).
OBVEZNE PRILOGE:
1. Poimenski seznam aktivnih registriranih igralcev z registracijskimi številkami, za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej
2. Letni urnik vadbe z navedbo objekta oz. površine v/na katerem/i se vadi
Kraj in datum: _____________________
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 4
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE VZGOJE MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: ________________________________
1. Stopnja športne
šole

2. Število aktivnih
regist. igralcev
vključenih v vadbo

3. Število ur
letne vadbe

4. Objekt
4.1. Lokacija

4.2. Št. ur
vadbe

1. Vpišite stopnje športnih šol od IV. – V, s katerimi izvajate vadbo, in navedite naziv vadbene skupine (npr. kadeti, mladinci…)
2. Vpišite število aktivnih registriranih igralcev vključenih v vadbo
3. Vpišite število ur letne vadbe za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej, ne vštevajte ur izvedbe prvenstvenih tekem in
turnirjev
4.1. Navedite v katerem objektu katera vadbena skupina v okviru stopnje športne šole vadi
4.2. Navedite koliko ur posamezna vadbena skupina v okviru stopnje športne šole vadi v posameznem objektu (kadar vadbena skupina izvaja
vadbo v več objektih, navedite koliko ur v katerem objektu).
OBVEZNE PRILOGE:
1. poimenski seznam aktivnih registriranih igralcev z registracijskimi številkami, za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej
2. letni urnik vadbe z navedbo objekta oz. površine v/na katerem/i se vadi
Kraj in datum: __________________________
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 5
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: ________________________________
1. Stopnja športne
šole

2. Število aktivnih
reg. igralcev
vključenih v vadbo

3. Število ur
letne vadbe

4. Objekt
4.1. Lokacija

4.2. Št. ur
vadbe

1. vpišite člani ali članice
2. vpišite število aktivnih registriranih igralcev vključenih v vadbo
3. vpišite število ur letne vadbe za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej, ne vštevajte ur izvedbe prvenstvenih tekem in
turnirjev!
4.1. Navedite v katerem objektu vadbena skupina vadi
4.2. Navedite koliko ur vadbena skupina vadi v posameznem objektu (kadar vadbena skupina izvaja vadbo v več objektih, navedite koliko ur v
katerem objektu).
OBVEZNE PRILOGE:
1. Poimenski seznam aktivnih registriranih igralcev z registracijskimi številkami, za vsako vadbeno skupino v okviru stopnje športne šole posebej
2. Letni urnik vadbe z navedbo objekta oz. površine v/na katerem/i se vadi
Kraj in datum:……………………
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 6
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE REKREACIJE
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: _________________________________
1. Vadbena skupina

2. Strokovni kader

3. Število ur
letne vadbe

4. Objekt
4.1. Lokacija
4.2. Št. ur vadbe

1. vpišite starostno skupino za katero se vadba izvaja (npr. članice 20-50 let, veterani nad 65 let)
2. vpiši ime in priimek vaditelja (samo v primeru, da gre za vadbeno skupino starejših d 65 let)
3. vpišite število ur letne vadbe za vadbeno skupino
4.1. Navedite v katerem objektu vadbena skupina vadi.
4.2. Navedite koliko ur vadbena skupina vadi v posameznem objektu (kadar vadbena skupina izvaja vadbo v več objektih, navedite koliko ur v
katerem objektu).
OBVEZNE PRILOGE:
1. letni urnik vadbe z navedbo števila treningov tedensko, čas trajanja enega treninga in obdobja v katerih se treningi ne izvajajo
Kraj in datum:……………………
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 7
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: _________________________________
1. Društvo

2. Naziv objekta
v/na katerem se
vadi

3. Vzdrževana
površina v m2

4. Podlaga

1. Vpišite naziv društva (npr. TK Radgona)
2. Vpišite naziv objekta v/na katerem se vadi (npr. teniška igrišča – TŠC Trate)

3. Vpišite površino, ki jo prijavitelj vzdržuje (npr. 4000 m2)
4. Vpišite podlago površine na kateri se vadi (npr. pesek tenisit, trava, umetna podlaga…)

Kraj in datum:……………………
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 8
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMOV
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: _________________________________
1. Naziv programa

2. Št. vključenih

3. Število dni
izvajanja
programa

4. Število skupin

1. Vpišite naziv programa v skladu s 36. členom pravilnika (npr. planinski pohod v sredogorje, počitniški program, smučanje – tečaj…) in
navedite za katero starostno skupino se program izvaja (npr. cicibani, mladina, odrasli). NE VPISUJTE REDNIH PROGRAMOV ali
PROGRAMOV INTERESNE VADBE!
2. Vpišite število vključenih v program
3. Vpišite število dni izvajanja programa
4. Vpišite število skupin
OBVEZNA PRILOGA:
Podrobnejša obrazložitev izvedbe programa za vsako skupino posebej.
Kraj in datum: ……………………………….
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 9
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: _________________________________
1. za usposabljanje strokovnega kadra _______________________vpišite katero stopnjo strokovne usposobljenosti bo po končanem šolanju
kandidat pridobil – strokovna usposobljenost 1, 2 ali 3 in opis naziva, katerega bo kandidat po opravljenem usposabljanju pridobil - trener,
vodnik, inštruktor ipd.) Upoštevajte seznam programov usposabljanja, potrjenih s strani strokovnega sveta RS za šport.
•
•
•

Strošek prijavnine/kotizacije ________________EUR po osebi
Število kandidatov__________
Čas trajanja _______________ (v dneh)

Vpišite katera stopnja strokovne usposobljenosti bo po koncu usposabljanja pridobljena, in kateri naziv bo po koncu usposabljanja pridobljen
(upoštevajte seznam programov usposabljanja, potrjenih s strani strokovnega sveta RS za šport): ___________________________________
OBVEZNA PRILOGA:
1. Fotokopijo potrdila/diplome predhodnega, če gre za nadaljnje izobraževanje

2. za izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrditev licence
(samo za trenerje, ki izvajajo redno vadbo)
• Navedite program: (npr. za 4 trenerje za licenco C)
Število strokovnega kadra_____________
Program (navedite strokovni naziv za potrditev licence): __________________________________________
• Stroški kotizacije skupaj ___________EUR
• Število udeležencev: ______________
• Čas trajanja ______________ (v dneh)
• Dinamika potrjevanja licenc (na eno leto, na tri leta…) _____________________________________
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Število strokovnega kadra _____________
Program (navedite strokovni naziv za potrditev licence): __________________________________________
• Stroški kotizacije skupaj ___________EUR
• Število udeležencev: _____________
• Čas trajanja _____________ (v dneh)
• Dinamika potrjevanja licenc (na eno leto, na tri leta…) __________________________________________
Število strokovnega kadra ______________
Program (navedite strokovni naziv za potrditev licence): ________________________________________
• Stroški kotizacije skupaj ___________ EUR
• Število udeležencev: _____________
• Čas trajanja _____________ (v dneh)
• Dinamika potrjevanja licenc (na eno leto, na tri leta…) _________________________________________
Kraj in datum: ………………………………………..

Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________

Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 10
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
NAZIV IZVAJALCA:

Športna panoga: _________________________________
Naziv prireditve: ____________________________________________________________
Vrsta prireditve: promocijske prireditve, tekmovanje ekip in posameznikov, prireditve z dolgoletno tradicijo
(obkrožite samo eno prireditev v skladu s 45. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona)
Že izvedeno v preteklih letih (navedite kolikokrat je bila prireditev že izvedena):……………………………………….
Ciljne skupine (navedite komu je namenjena-npr. otrokom od 10-15 let starosti):……………………………………….
Število udeležencev (navedite samo tiste, ki jim je prireditev namenjena):……………………………………………....
Cilj izvedbe prireditve:……………………………………………………………….
OBVEZNA PRILOGA:
1. Podrobnejša obrazložitev prireditve.

Kraj in datum:……………………

Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________

Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 11
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE
NAZIV IZVAJALCA:
Športna panoga: ________________________________
Vrsta društva (obkrožite samo eno):

1. društvo rekreativnega športa
2. društvo kakovostnega športa
3. športna zveza

PODATKI:
I.
IZPOLNI ŠPORTNA ZVEZA
- število registriranih društev vključenih v Športno zvezo na dan 1.1.2017………………
OBVEZNA PRILOGA: Seznam društev vključenih v zvezo

II.

IZPOLNIJO VSI KLUBI
- število članov s plačano članarino na dan 1.1.2017:………………………………….…..…………..…
- število članov s plačano članarino iz občine Gornja Radgona na dan 1.1.2017………………….…….….

OBVEZNA PRILOGA: Seznam članov s plačano članarino iz občine Gornja Radgona z naslovi stalnega bivališča, na dan 1.1.2017!!!

III.

IZPOLNIJO KLUBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
- število vadbenih skupin po 24. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona vpišite DA
v primeru, da društvo vadbeno skupino ima, ali NE, v primeru, da društvo vadbene skupine nima:
I.
II.

III.
IV.
V.

stopnja cicibani/cicibanke…..……………………………….
stopnja (mlajši dečki/deklice)………………………………..
stopnja (starejši dečki/deklice)……………………………….
stopnja (kadeti/kadetinje)…………………………………….
stopnja (mladinci/mladinke)………………………………….
(člani/članice)…………………….…………………………

OBVEZNA PRILOGA:
1. Fotokopija prijave posameznih selekcij v tekmovalni sistem panožne zveze za tekmovalno sezono 2017/2018
2. Letni urnik vadbe za vse vadbene skupine in fotokopija urnika vadbe v športnih objektih kjer vadbene skupine društva vadijo
Kraj in datum:……………………………………

Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________

Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 12
PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VRHUNSKEGA ŠPORTA – športni dodatek
NAZIV IZVAJALCA:

Športna panoga: ________________________________

Ime in priimek kategoriziranega športnika………………………………………………kategoriziran od……………………..do………………….
Stopnja kategorizacije (npr. športnik mladinskega razreda…)………………………………………………..
(vpišite stopnjo kategorizacije na dan 1.1.2017)

Ime in priimek kategoriziranega športnika……………………………………………… kategoriziran od …………………..…do………………...
Stopnja kategorizacije (npr. športnik mladinskega razreda…)…………………………………………………..
(vpišite stopnjo kategorizacije na dan 1.1.2017)

Ime in priimek kategoriziranega športnika……………………………………………… kategoriziran od …………………… do……………..
Stopnja kategorizacije (npr. športnik mladinskega razreda…)………………………………………………..
(vpišite stopnjo kategorizacije na dan 1.1.2017)
OBVEZNA PRILOGA:
1. Dokazilo o tem, da ima član društva, ki se prijavlja na razpis v času prijave na razpis status kategoriziranega športnika
Kraj in datum:……………………
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________

Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 13
PODATKI ZA RAZVRŠČANJE
NAZIV IZVAJALCA:
Podatki za razvrščanje na dan razpisa so naslednji:
I. IZPOLNIJO KLUBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
1. število aktivnih registriranih športnikov iz občine Gornja Radgona….……………………………
(priložite seznam športnikov po vadbenih skupinah, z navedbo naslovov stalnega prebivališča in registracijskih številk)
2. število vadbenih skupin ………………………………
3. ali je prijavljeni šport olimpijska panoga (označi) DA/NE
4. število let delovanja:………… …………..…………….
5. število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo na dan razpisa:……………………
6. uvrstitve v pretekli tekmovalni sezoni:
a. Kolektivni šport:

stopnja športne šole I.-III. ……………………….
stopnja športne šole IV.-V. …………………….….
uvrstitev članov/članic
..………………………
(Navedite najboljšo uvrstitev katerekoli selekcije/vadbene skupine v okviru zgoraj navedenih stopenj športnih šol, upošteva se uvrstitev v
prvo polovico v tekmovalnem obdobju)

b. Individualni šport:

stopnja športne šole I.-III. ………………………
stopnja športne šole IV.-V. ………………….……
uvrstitev članov/članic
…………………….....
(Navedite najboljšo uvrstitev posameznika okviru zgoraj navedenih stopenj športnih šol, upoštevajo se uvrstitve v prvo tretjino na
državnem prvenstvu posameznikov, na rang listah posameznikov ali v ligi za posameznike)

OBVEZNA PRILOGA:
- Fotokopija uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna uvrstitev posameznika ali selekcije na tekmovanjih kjer so bili doseženi zgoraj navedeni
rezultati – dokumenti so lahko pridobljeni tudi s spletnih strani nacionalnih panožnih zvez, ali iz drugih virov, ki potrjujejo zgoraj navedene rezultate.
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II. IZPOLNIJO KLUBI REKREATIVNEGA ŠPORTA IN KLUBI, KI IZVAJAJO POSEBNE PROGRAME
1. Število članov s plačano članarino iz občine Gornja Radgona, na dan 1.1.2017………………….
2. Število vadbenih skupin na dan 1.1.2017..……………………..

Kraj in datum:……………………..……

Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________

Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 14
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017
NAZIV IZVAJALCA:________________________________________________________________
Planirani prihodki in odhodki v letu 2017 in realizirani v letu 2016
PRIHODKI
Vrsta prihodkov

Planirani prihodki v letu 2017

Realizirani prihodki v letu 2016

1. Članarine
2. Dotacije iz občinskega proračuna po pogodbah
3. Druge dotacije iz državnih virov ali razpisov
4. 4. Lastna dejavnost
SKUPAJ

ODHODKI
Vrsta odhodkov
1. Stroški članarin, taks, kazni, registracij
2. stroški sodnikov
3. prevozni stroški na tekme
4. prevozni stroški na treninge
5. Stroški zdravniških pregledov in zdr.
pripomočkov
6. stroški malic in napitkov za treninge in tekme
7. stroški trenerskega kadra
a) stroški trenerskega kadra mlajših selekcij
8. stroški izobraževanj in licenciranj
9. vzdrževanja objektov in igrišč
10. stroški najema telovadnic in fitnessa
11. javna dela
12. stroški nabave opreme
13. stroški nabave športnih rekvizitov
14. drugo
SKUPAJ

Planirani odhodki v letu 2017

Kraj in datum:……………………
Podpis odgovorne osebe:____________________________________________________________
Žig:
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RAZPISNI OBRAZEC OGR-2017
št. 15
VZOREC POGODBE S PRILOGO (zahtevkom za izplačilo)
Na podlagi 11. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 14. člena Pravilnika o merilih za
sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007) in v skladu s sklepom v.d. direktorja
občinske uprave Občine Gornja Radgona, z dne ……………..
sklepata
OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav
ROJKO, identifikacijska številka za DDV: SI40051846, matična številka: 5880289000 (v nadaljevanju
besedila: občina)
in
………………………………………………………, ki ga zastopa …………………….., identifikacijska
številka za DDV: …………………… matična številka: …………………… (v nadaljevanju: izvajalec)

POGODBO
o sofinanciranju izbranih letnih programov športa
v Občini Gornja Radgona v letu 2017
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje športnih programov, ki jih je izvajalec prijavil na javni razpis za izbor
izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja
Radgona v letu 2017 (objavljen na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gorradgona.si/razpisi/, dne dd.mm.yyyy) in jih bo izvedel v času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
2. člen
V skladu s sklepom v.d. direktorja občinske uprave Občine Gornja Radgona z dne dd.mm.yyy se bodo
izvajalcu iz proračuna Občine Gornja Radgona dodelila finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih izbranih
programov:
1. Program: xxxxxxxx
2. Program: yyyyyyyy
3. …
3. člen
Občina bo za izvedbo programov iz 2. člena te pogodbe izvajalcu zagotovila finančna sredstva v skupni višini
………………EUR in sicer za:
1. Program ……………………….
2. Program ……………………….
3. ….

……………. EUR
……………. EUR

4. člen
Sredstva iz točk(e) ……………. člena te pogodbe se nakažejo po predložitvi zahtevka, ki je priloga te
pogodbe in je objavljen na spletni strani občine Gornja Radgona: http://www.gor-
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radgona.si/za_stranke_in_obcane/vloge_in_obrazci/, kateremu mora biti priložen zbirnik računov oziroma
drugih knjigovodskih listin, ki vsebinsko utemeljujejo nastale stroške. Le dejansko nastali in plačani stroški
(izdatki) v času trajanja izvajanja programa športa, z dokazili o plačilu, se štejejo za upravičene za
sofinanciranje.
Varianta:
Občina bo sredstva iz točk ……………, ki so navedena v 3. členu te pogodbe nakazovala v višini dvanajstin, ki
znašajo ……………EUR, do zadnjega v mesecu na bančni račun izvajalca.
Sredstva bo občina nakazala iz proračunske postavke PP180562- sofinanciranje programov športnih društev,
konto 412000 - tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, na transakcijski račun št.:
………………………, odprtega pri ……………………… .
Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu zahtevka in začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je
podlaga za izplačilo. Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, in če drug zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno,
začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku.
Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni
opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v
sistemu TARGET.
5. člen
Izvajalec programa mora najkasneje do 31. 3. 2018 podati vsebinsko in finančno poročilo o celotnem izvajanju
programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2017 in te
pogodbe.
Prav tako je izvajalec na posebno zahtevo občine (posebni nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in
podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor. V zvezi s
posebnim nadzorom izda občina ustrezni sklep, s katerim se podrobneje določi način izvedbe nadzora.
6. člen
Izvajalec mora najkasneje do 30. 11. 2017 predložiti zahtevek za izplačilo oz. vsa poročila in dokumente za
programe iz ………….. točke 3. člena te pogodbe.
Če izvajalec do navedenega roka zahtevka oz. poročil ter dokumentov ne odda, se smatra, da programov ni
izvajal in izvajalec izgubi pravico do porabe teh sredstev.
7. člen
Izvajalec je dolžan namenska sredstva, pridobljena po tej pogodbi uporabil izključno za namen, za katerega so
mu bila dodeljena.
V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali iz izvedenega nadzora ugotovi, da izvajalec krši
pogodbene obveznosti, je izvajalec neupravičeno pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj z zamudnimi
obrestmi. Če prejemnik sredstev na vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec zoper
katerega je uveden postopek izterjave, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
8. člen
Za izvedbo te pogodbe je s strani občine odgovorna Simona Pelcl, sodelavka občinske uprave Občine Gornja
Radgona, s strani izvajalca pa predsednik-ca/zastopnik-ca ……………….. .
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za izvajanje te pogodbe,
s tem da se izvajalec obvezuje, da bo v primeru prenehanja delovanja, o tem takoj obvestil občino.
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10. člen
Pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe izjavljata, da se zavedata, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali
na račun druge pogodben stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, nična.
11. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za
reševanje njunih sporov pristojno okrožno sodišče v M. Sobota.
12. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda ter izvajalec en izvod, veljati pa
začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka zadeve: 671-1/2017-U123
Št. pogodbe: ……….……
Gornja Radgona, dne …………..

Gornja Radgona, dne …………….

IZVAJALEC
……………………………..
naziv izvajalca, ime in priimek predsednika-ce/zastopnika-ce
(žig in podpis)
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Priloga

VLAGATELJ ZAHTEVKA:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(naziv izvajalca)

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO št.: _______
PO POGODBI ŠT.: ______________________ O SOFINANCIRANJU IZBRANIH
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2017

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izbranih programov športa v občini Gornja Radgona za leto 2017
in Pogodbe o sofinanciranju izbranih letnih programov športa v Občini Gornja Radgona, izstavljamo zahtevek
za izplačilo odobrenih sredstev.
Točka in člen pogodbe

Namen

Znesek (EUR)

…
Prosimo, da nam odobrena sredstva iz posameznega namena v skupni višini _______EUR nakažete na naš
TRR št.: _____________________________

PRILOGE (dokazila):
Kraj in datum: _________________________

Žig in podpis odgovorne osebe:
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