OBČINA
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad
tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
e-pošta: obcina@gornji-grad.si
internet: http://www.gornji-grad.si

Datum: 10.4.2017
Številka: 67101-9/2017-2
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNE OBJEKTE IN NAKUP OPREME V LETU 2017

NAZIV VLAGATELJA : ____________________________________________________________________________________
NASLOV: ___________________________________________________________________________________________________
NASLOV ZA VROČANJE: __________________________________________________________________________________
STATUS (društvo, ipd.): ___________________________________________________
ZASTOPNIK VLAGATELJA: ________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
S I 5 6
odprt pri: ___________________________________________
KONTAKTNA OSEBA: _________________________________________________
KONTAKT (mail, tel.št.): _________________________________________________
IME IN SEDEŽ OBJEKTA: ___________________________________________________________________________
Parcelna št. in katastrska občina, na kateri leži objekt: ___________________________________________
STAROST OBJEKTA (v letih ali letnica izgradnje in morebitnih rekonstrukcij): _____________________
LASTNIK OBJEKTA:

__________________________________________________________________

OPREMLJENOST OBJEKTA (opisno):
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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VLAGATELJ JE:
a. lastnik objekta
b. registriran za opravljanje športnih in rekreativnih dejavnosti
c. imetnik stavbne pravice na objektu, ki je predmet vzdrževanja za najmanj
amortizacijsko dobo financiranih ali sofinanciranih del (priloga: dokazilo)
d. prijavitelj je izvajalec letnega programa športa v letu 2017
e. nakup opreme predstavlja osnovno sredstvo za izvajanje registrirane športne
dejavnosti,
f. nakup opreme predstavlja osnovno sredstvo za izvajanje programov LPŠ 2017
g. drugo_____________________________________________________________________________________________
Opomba: obkrožite pravilne trditve oz. navedite morebitne druge okoliščine

NAMEMBNOST OBJEKTA:
Delež namembnosti objekta za izvajanje programov LPŠ: _________________ %
Navedite programe LPŠ, ki se izvajajo v/na objektu/površini:
Naziv programa LPŠ
Čas trajanja programa LPŠ

Navedite ostalo športno dejavnost, ki se izvaja v/na objektu/površini in ni uvrščena v
programe LPŠ:
Naziv športne dejavnosti

Čas trajanja športne dejavnosti
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IZJAVE VLAGATELJA

IZJAVE vlagatelja:
1. Izjavljamo, da za namen, ki je predmet prijave nismo prejeli ali imamo odobrena druga
sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad v letu 2017:
DA
NE
2. Izjavljamo, da smo za investicije oz. nakup opreme v preteklem koledarskem letu prejeli
javna sredstva v višini ………………………….. EUR, ki nam jih je dodelil/a ……………………………
(vpišite naziv organa).
3. Izjavljamo, da smo za investicije oz. nakup opreme v predpreteklem koledarskem letu
prejeli javna sredstva v višini ………………………….. EUR, ki nam jih je dodelil/a
…………………………… (vpišite naziv organa).
4. Izjavljamo, da smo za investicije oz. nakup opreme pred tremi leti prejeli javna sredstva
v višini ………………………….. EUR, ki nam jih je dodelil/a …………………………… (vpišite naziv
organa).
5. Izjavljamo, da smo za investicije oz. nakup opreme pred več kot tremi leti prejeli javna
sredstva v višini ………………………… EUR, ki nam jih je dodelil/a ………………………….. (vpišite
naziv organa) oz. javnih sredstev za investicije oz. nakup opreme še nismo prejeli.
6. Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji in vsebino pogodbe. Izjavljamo, da se
z razpisnimi pogoji in vsebino pogodbe strinjamo.

Datum: ……………………….

Žig:

Podpis zastopnika vlagatelja:
……………………………………………
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UPORABNIKI OBJEKTA/POVRŠINE v letu 2017
Navedba uporabnikov
1.

Število uporabnikov

2.
3.
4.
5.
Skupaj:
Delež uporabe prijavitelja objekta za izvajanje programov LPŠ v letu 2017: _____________ %.

VRSTA INVESTICIJE S KATERO SE PRIJAVLJATE NA TA POZIV
Ustrezno obkrožite (možno se je prijaviti le za en namen):
1. pridobivanje dokumentacije za gradnjo objekta
2. posodobitev objekta, naprav in opreme iz utemeljenih tehnoloških, ekonomskih in
ekoloških razlogov
3. nujno potrebna dela na obstoječem objektu, ker je ogroženo delovanje objekta,
naprav/nakup nove športne opreme za izvajanje lastne dejavnosti
4. nove športne površine/nakup nove športne opreme za izvajanje programa LPŠ
VSEBINSKI NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL/INVESTICIJE OZIROMA NABAVE OPREME V LETU
2017 s specifikacijo načrtovanih del (predračun, račun, ponudba, ipd.):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
NAVEDBA NUJNOSTI VLAGANJ V OBNOVO OBJEKTA ALI OPREME:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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FINANČNI NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL/INVESTICIJE OZIROMA NABAVE OPREME
V LETU 2017

a/ PREDRAČUNSKA VREDNOST/VREDNOST RAČUNA s specifikacijo posameznih vrst del oz.
opreme (obvezno priložiti predračun/račun v prilogi):_______________________________________EUR
b/ VIRI FINANCIRANJA:
Vrsta prihodka

Načrtovani znesek
prihodkov v EUR
za leto 2017

1. JAVNA SREDSTVA:*
- PRORAČUN OBČINE GORNJI GRAD**
- drugo (navedite):
- drugo (navedite):
SKUPAJ JAVNA SREDSTVA
2. NEJAVNA SREDSTVA:
- članarina
- donacije
- sponzorstvo
- prostovoljno delo
- drugo (navedite):
- drugo (navedite):
SKUPAJ NEJAVNA SREDSTVA
PRIHODKI SKUPAJ (1+2)

Delež
načrtovanih
prihodkov v %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100 %

Opomba:
*tudi sredstva iz državnega proračuna, drugih občin ali evropska sredstva
**vpišite pričakovani znesek za prijavljeni projekt

Datum:___________________

Žig:

Podpis zastopnika:
______________________________
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Zahtevek za izplačilo sredstev je, po podpisu pogodbe, potrebno vložiti do 27.11.2017!

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Ime in priimek/naziv vlagatelja: …………………………………………………………………………………..
Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica/hišna št.
Poštna št./kraj: ………………………………………………

Datum: …………………………………………………….

OBČINA GORNJI GRAD
Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Na podlagi sklepa št. ……………………… z dne …………………….., prosim za nakazilo odobrenih sredstev
v
višini ……………………………. EUR.
Izjavljam,
1. da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,

Obvezne priloge k zahtevku:
- računi in druga dokazila za vse stroške, ki se uveljavljajo po tem razpisu, z dokazili o
plačilu (z zneski, z in brez DDV),

Žig

Podpis vlagatelja: ……………………………….
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Navodilo:
Prijavitelj se je dolžan seznaniti z vzorcem pogodbe. Vzorca pogodbe ni potrebno parafirati
ali podpisati in ga ni potrebno predložiti k prijavi.
Občina Gornji Grad, ki jo zastopa župan Stanko Ogradi,
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad,
matična št.: 5883776000,
davčna št.: SI89964268
(v nadaljnjem besedilu: sofinancer)
in
Naziv________________, ki jo zastopa __________________,
Sedež _______________,
Matična št.: ___________,
Davčna št.: ____________,
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec)
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2017
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je sofinancer dne ________________2017, na svojih spletnih straneh objavil Javni poziv
za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2017,
- da je upravičenec dne _______ podal prijavo na javni poziv, v kateri je vsebinsko
opredelil izvedbo investicije/nakup opreme in prikazal predvideno finančno
konstrukcijo aktivnosti,
- da je upravičenec lahko kandidiral za javna sredstva po temu pozivu za
investicije/nakup opreme, ki so že bile izvedene v letu 2017 oz. šele bodo,
- da so bila upravičencu s sklepom, št. __________, z dne _____________, odobrena sredstva iz
proračuna Občine Gornji Grad za namene izvedbe prijavljene aktivnosti.
2. člen
S to pogodbo se sofinancer zavezuje k sofinanciranju, upravičenec pa k izvedbi naslednje
aktivnosti: ___________________________________________________________________________.
Vsebinski opis aktivnosti ter predvidena finančna konstrukcija sta navedeni v prijavi upravičenca
na Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2017, z dne
_________.
Prijava je sestavni del te pogodbe.
3. člen
Sofinancer se zavezuje upravičencu zagotoviti sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad, za
izvedbo aktivnosti, opredeljene v 2. členu te pogodbe, v skupni višini ___________ EUR v bruto
znesku.

7

Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke: 18039005.
Sofinancer bo finančna sredstva upravičencu nakazal v enkratnem znesku, najkasneje 30 dan po
predložitvi zahtevka, ki mora biti predložen najkasneje do 27.11.2017, v skladu z likvidnostnimi
zmožnostmi proračuna ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo izvrševanje proračuna. Sredstva
bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca, št. TRR: _________________________, odprt pri banki
_______________________.
4. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo aktivnost, navedeno v 2. členu te pogodbe v celoti izvedel
najkasneje do 27. 11. 2017 in da bo finančna sredstva v celoti porabil v letu 2017 in izključno za
namen, za katerega so mu bila podeljena, zakonito in gospodarno.
V primeru, da upravičenec ne more upravičiti stroškov v višini prejetih finančnih sredstev
oziroma v primeru, da ne predloži vseh dokazil, sme sofinancer zahtevati vračilo neporabljenih
finančnih sredstev.
5. člen
Sofinancer in upravičenec se dogovorita, da bosta izvajanje te pogodbe spremljala:
na strani sofinancerja _____________,
na strani izvajalca: _______________________.
6. člen
V imenu sofinancerja ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom
aktivnosti in nad namensko porabo dodeljenih finančnih sredstev, vključno z vpogledom v
dokumentacijo in obračun stroškov upravičenca v zvezi z izvedbo aktivnosti, ki je predmet te
pogodbe, upravičenec pa mu je dolžan to omogočiti.
V nasprotnem primeru, kakor tudi ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev, je upravičenec
dolžan vrniti vsa nakazila finančnih sredstev Občine Gornji Grad skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
7. člen
Upravičenec je dolžan v času veljavnosti te pogodbe takoj pisno obvestiti sofinancerja, če
nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na izvedbo aktivnosti ter predlagati ustrezno spremembo
oz. dopolnitev pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisnem dodatku
k tej pogodbi.
8. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega poziva, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku naročila ali drugega organa in organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali 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 je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
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Občina bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
9. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu sofinancerja.
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodbe preneha veljati s pravilno izvršitvijo vseh obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe za obe
pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme en izvod upravičenec, tri pa sofinancer.

Datum: __________________
Številka: __________________

Datum: __________________
Številka: __________________

Sofinancer:

Upravičenec:
Naziv izvajalca
Ime in priimek odgovorne
osebe

Občina Gornji Grad
Stanko Ogradi, župan
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