RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet drugih razpisov v
občini Kostanjevica na Krki za leto 2020

1. NAZIV DOGODKA, PRIREDITVE: ____________________________________

2. KRAJ DOGODKA, PRIREDITVE: _____________________________________

3. DATUM DOGODKA, PRIREDITVE: ___________________________________

4. PODATKI O VLAGATELJU:
-

Naziv - ime in priimek _____________________________________________

-

Naslov _________________________________________________________

-

Telefon _________________________________________________________

-

e- pošta _________________________________________________________

-

št. transakcijskega računa __________________________________________

-

davčna številka ___________________________________________________

-

pravno organizacijska oblika (društvo, ustanova, drugo) __________________

-

podatki o kontaktni osebi oz. odgovorni osebi prireditve (telefon, fax, e-pošta)
_______________________________________________________________

5. PODATKI O DOGODKU OZIROMA PRIREDITVI (kratek opis ali priloga):
Poročilo bo dostavljeno na Občino Kostanjevica na Krki do: _______________

( v roku 10

dni po prireditvi).

6. FINANČNA KONSTRUKCIJA DOGODKA, PRIREDITVE:
- vrednost projekta _____________________________________________
- lastna sredstva ________________________________________________
- sofinanciranje iz drugih virov ____________________________________
- pričakovanja s strani občine _____________________________________

7. PREGLEDEN VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA DRUŠTVA OZ. USTANOVE ZA
LETO 2019 (PRILOGA)

8. POGODBA O SOFINANCIRANJU (PRILOGA)

9. IZJAVA VLAGATELJA (PRILOGA)

Kraj in datum:

Podpis in žig vlagatelja:

Podatki o vlagatelju:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

IZJAVA VLAGATELJA

1.
Izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah na povabilo,
točni in resnični.

2.
Potrjujemo, da smo seznanjeni:
- s pogoji za prijavo na razpis,
- z zahtevami razpisne dokumentacije.
Izjavljamo, da nismo prejeli finančnih sredstev s strani Občine Kostanjevica na Krki za isti
namen v letu 2020.

3.
Potrjujemo, da smo seznanjeni in se v celoti strinjamo s Pogodbo o sofinanciranju dogodkov
v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2019.

4.
Izjavljamo, da bomo izpeljali prireditev v skladu s konceptom prijave oziroma o morebitnih
spremembah pravočasno obvestili komisijo.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe

............................................

.....................................................
Žig:

Naslov prijavitelja

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

IZJAVA

Na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zastopnik
prijavitelja izjavljam, da ne sam ne člani upravnega odbora oz. poslovodstva, niti noben družinski
član, ne opravljamo funkcije svetnika občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ali katere koli
funkcije, ki ni združljiva z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Datum:_____________________

Podpis:____________________________

POGODBA O SOFINANCIRANJU DOGODKOV V
OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2020
ki jo skleneta
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska cesta 7, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, ki jo
zastopa župan Ladko Petretič; ID za DDV: SI 71838449, kot sofinancer
in
_______________________________________________________________, ki ga zastopa
_________________________________________________ (naslov); davčna številka:
___________________________, kot koristnik
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje dogodka oziroma prireditve:
______________________________________________________. Sredstva v višini
_____________________________________ so namenjena za izvedbo dogodka , ki ga je
koristnik naslovil na Občino Kostanjevica na Krki.
2. člen
Občina Kostanjevica na Krki se zaveže, da bo na transakcijski račun koristnika, prejemnika
sredstev, št. transakcijskega računa: _____________________________________________
nakazal znesek iz 1. člena te pogodbe 30. dan po prejemu poročila o izvedbi dogodka, ki
vsebuje tudi slikovno gradivo.

3. člen
Koristnik se zavezuje, da bo dobljena sredstva uporabil izključno za izvedbo dogodka iz 1.
člena te pogodbe.V primeru kršitev tega člena, je koristnik dolžan sredstva vrniti z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila. Občina Kostanjevica na
Krki si pridržuje pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki mu lahko nastane zaradi uporabe
sredstev v nedovoljen namen.
4. člen
V roku 10 dni po končanem projektu je koristnik dolžan Občini Kostanjevica na Krki
posredovati poročilo o izvedbi dogodka. Občina Kostanjevica na Krki si pridržuje pravico, da
v 30-ih dneh od dneva prejema poročil iz prejšnjega odstavka, ob morebitni ugotovitvi
njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila, s katerimi bo koristnik
izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za predložitev dodatnih dokazil

postavi Občina Kostanjevica na Krki koristniku ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in
ne daljši od 30 dni.
V primeru, da koristnik sredstva ne bo uporabil za namen iz 1. člena te pogodbe, je dolžan
povrniti celotna sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema le-teh do
dneva vračila.
5. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Krškem.
6. člen
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Številka: 410-1/2020
Kostanjevica na Krki,

Datum:

Koristnik:

Občina Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič, župan

