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PRIJAVA  - obrazec 1 
na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti 

v Občini Preddvor v letu 2020 
 

 
 
Predlagatelj programa ____________________________________________ 
(navedite ime, ki je vpisano v odločbi o vpisu v register) 
 
se prijavljam na razpis za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti za naslednje dejavnosti: 
 

Označite z X! 

1. PEVSKI ZBORI  
2. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA SKUPINA  
3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA  
4. MANJŠA INSTRUMENTALNA, VOKALNO INSTRUMENTALNA IN VOKALNA 

SKUPINA 
 

5. RECITACIJSKA IN LITERARNA SKUPINA  
6. FOLKLORA, PLESNA SKUPINA  
7. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE  
8. MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE – IZVEDBA DELAVNIC  
 
 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Ime in priimek: ____________________________ 
 
 
datum: ____________________  žig            Podpis:    
     
 
                      __________________ 
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PODATKI O PREDLAGATELJU –obrazec 2 

 
 

NAZIV PREDLAGATELJA 
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

NASLOV IN KRAJ SEDEŽA PREDLAGATELJA 
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

TELEFON, TELEFAKS  

ELEKTRONSKA POŠT  

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA/BANKA  

DAVČNA ŠTEVILKA  

MATIČNA ŠTEVILKA  

ODGOVORNA OSEBA PREDLAGATELJA 
(podpisnik pogodbe) 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 (vodja projekta, dejavnosti) 

 

POOBLAŠČENA KONTAKTNA OSEBA  

TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV POOBLAŠČENE 
KONTAKTNE OSEBE 
 
 

 

 

LETO USTANOVITVE OZIROMA ZAČETKA 
DELOVANJA 

 

ŠTEVILO ČLANOV PREDLAGATELJA  

ŠTEVILO ČLANOV Z OBMOČJA OBČINE PREDDVOR  

POMEN OZIROMA OBMOČJE DELOVANJA 
PREDLAGATELJA 
 

☐lokalni 

☐regionalni 

☐območni 

☐državni 

  ODLOČBA O STATUSU DRUŠTVA, KI DELUJE V 
JAVNEM INTERESU 

☐da ☐ne 

 
 
OBRAZCU OBVEZNO PRILOŽITI KOPIJO SEZNAMA ČLANOV DRUŠTVA. ORGANIZACIJE S PLAČANO ČLANARINO V LETU 
2019 (ime, priimek, naslov)! 
 
 
 
datum: ____________________  žig          podpis odgovorne osebe:  
        

        ____________________ 
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PROGRAM DELA V LETU 2020 - obrazec 3 
(navedite program oziroma načrt dela) 

 

 
Predlagatelj programa ____________________________________________ 
(navedite ime, ki je vpisano v odločbi o vpisu v register) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum: ____________________ žig                podpis odgovorne osebe 
        

     ______________________ 
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IZJAVE, KOMENTARJI, MNENJA - obrazec 4  
 
IZJAVE: 
Spodaj podpisani _______________________________________ (odgovorna oseba) pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljam, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s 
katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa. 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da sprejemamo pogoje, navedene v javnem razpisu in 
pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. 
 
Spodaj podpisani _______________________________________ (odgovorna oseba) izjavljam, da smo 
registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti ter smo vpisani v register društev. 
 
OBRAZCU PRILOŽITI DOKAZILA: 
– odločba upravne enote iz registra društev 
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti. 

 
Spodaj podpisani _______________________________________ (odgovorna oseba) izjavljam, da za 
programe in dejavnosti, ki jih navajamo v tej prijavi na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in 
dejavnosti za leto 2020, nismo pridobili sredstev oziroma nismo v postopku pridobivanja sredstev iz 
proračuna Občine Preddvor. 
 
 
MOREBITNE PRIPOMBE, KOMENTARJI, MNENJA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
datum: _______________          ime in priimek odgovorne osebe:  

      __________________________ 

žig                podpis:   

            __________________________ 
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KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI V OBČINI PREDDVOR  
-  obrazec 5 

 
1. PEVSKI ZBORI  (otroški + odrasli) 

 
Vaje: minimalno 20 vaj in max. 36 vaj v letu 
Obvezen nastop na občinski reviji (ta nastop se ne šteje med prireditve zbora) 
 
Točkovanje: 
- Zborovodja: 15 točk/vajo (max. 540 točk) 
- Materialni stroški (pogostitev- max. 65 % dodeljenega denarja, materiali za nastop itd.) 

o 20 točk za nastop v občini v lastni organizaciji 
o 10 točk za sodelovanje na ostalih občinskih prireditvah 
o 8 točk za nastop izven občine 

 
Dodatne točke: 

- Ocena kakovosti pevskega zbora – komisija na občinski reviji (do 200 točk samo v primeru izvedenega 
ocenjevanja)  

- Udeležba na prireditvah: 
o 100 točk/nastop na državni ravni 
o 150 točk/nastop na mednarodni ravni.  

 
Dokazila in obveznosti: 

- Udeležba na občinski reviji; 
- Podpisi udeleženih na vajah; 
- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 
- Vsa društva, ki prijavijo program »pevski zbori« se morajo obvezno udeležiti prireditve na kateri bo potekalo 

ocenjevanje, v nasprotnem primeru, niso upravičeni do finančnih sredstev iz tega naslova.  
 
 

2. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA SKUPINA 
 
Vaje min: 20, max 36 
 
Honorar strokovnega sodelavca:  15 točk/vajo (max. 540 točk) 
 
Programski stroški (pogostitev – max 65 %, nakup opreme za igro, najem objekta itd.): 
 
100 točk/nastop v občini Preddvor oz. 80 točk/nastop izven občine.  
 
Dokazila in obveznosti: 

- Vsaj 2 prireditvi v občini Preddvor 
- podpisi udeleženih na vajah 
- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 

 
3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA 

 
Vaje: minimalno 20  max. 36 
 
Honorar mentorju: 15 točk/vajo 
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Programski stroški (pogostitev max. 65 %, oprema, najemnina prostora itd.):  150 točk/razstavo v Občini Preddvor in 80 
točk/razstavo izven občine. 
 
 Dokazila in obveznosti: 

- Vsaj 2 prireditvi v občini Preddvor 
- podpisi udeleženih 
- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 

 
 

4. MANJŠA INSTRUMENTALNA, VOKALNO INSTRUMENTALNA IN VOKALNA SKUPINA 
 

Vaje: min 20 in max 36 

Honorar vodje:  15 točk /vajo 
Materialni oz. programski stroški (pogostitev max. 65%, oprema itd.): 60 točk/nastop v občini Preddvor oz. 40 
točk/nastop izven občine 
Dokazila in obveznosti: 
 

- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- podpisi in navedba udeleženih 
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 

 
 
 

5. RECITACIJSKA, LITERARNA IN POGOVORNA SKUPINA 
 

Vaje: min 20 in max 36 
Honorar mentorja: 5 točk/vajo 
Pavšal za programske stroške (pogostitev max. 65%, oprema itd.): 
20 točk/nastop v občini Preddvor in  10 točk/nastop za izven občine 
 
Dokazila in obveznosti: 

- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- podpisi in navedba udeleženih 
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 

 
 
6. FOLKLORA, PLESNA SKUPINA 

 
Prizna se največ 45 vaj za odraslo sekcijo in največ 60 vaj za otroško sekcijo na sezono. 

 
Honorar vodje 20 točk/vajo 
Programski stroški (pogostitev max. 65%, oprema, potni stroški itd.): 150 točk/nastop v občini Preddvor in 100 
točk/nastop izven občine 
 
Dodatne točke: 

- Srečanje na državnih srečanjih 150 točk/nastop in mednarodno povezovanje 200 točk/nastop 
- 25 točk/nastop za prireditev v občini Preddvor 

 
Dokazila in obveznosti: 

- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- Brezplačna prireditev 
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- Dokazila stroškov (računi) 
 

 
7. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE (DRUŠTVA ALI SEKCIJE ZA MUZEJSKO IN ZGODOVINSKO DEJAVNOST) 

 
Sofinancirata se največ dva javna nastopa/projekta/razstavi/predstavitvi oz. izvedba dveh izobraževanj ali 
predavanj v sezoni na temo ohranjanje kulturne dediščine.  

 
Programski stroški (pogostitev – max 65%, stroški za nastop, najem prostorov itd.): 
150 točk/nastop v občini Preddvor in 
100 točk/nastop izven občine oz. 
200 točk za izvedbo delavnice.   
Dokazila in obveznosti: 

- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  
- podpisi in navedba udeleženih 
- Brezplačna prireditev 
- Dokazila stroškov (računi) 

 
 

8. MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE - IZVEDBA DELAVNIC 
Sofinancira se organizacija delavnice. Delavnice se lahko brezplačno izvajajo v prostorih, ki so v lasti Občine 
Preddvor (Dom krajanov Preddvor, Dom krajanov Zgornja Bela, TIC, PŠ Kokra). 
 
Točke:   

 150 točk na delavnico 
 
Likovna, glasbena, dramska (in druge – razen Ohranjanje kulturne dediščine) delavnice.  
 
 
Dokazila in obveznosti: 

- podpisi in navedba udeleženih na projektu; 
- brezplačna delavnica; 
- Najava nastopov/prireditev in poročilo o izvedeni prireditvi na moja.obcina  

 
 
Predlagatelj: _____________________________________________________________ 

                             (navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova predlagatelja)izjavljam, da sem se seznanil s kriteriji in merili 

za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor.  

 
datum: ____________________  žig                 podpis odgovorne osebe   
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PREDLOG PROGRAMA OZIROMA DEJAVNOSTI  - obrazec 6  
 

SPLOŠNO O PREDLAGATELJU IN PREDLAGANEM KULTURNEM PROGRAMU OZIROMA 
DEJAVNOSTI: 
 

PREDLAGATELJ: 

NAZIV: 

NASLOV SEDEŽA: 

ODGOVORNA OSEBA PREDLAGATELJA: 

ŠT. ČLANOV DRUŠTVA: 

ŠT. AKTIVNIH ČLANOV:  

 

PROSTORSKE ZMOŽNOSTI PREDLAGATELJA: 

lastni prostori (obkrožite)          ☐ DA ☐NE  

površina v m2:  

najeti prostori (obkrožite) ☐DA ☐NE  

Površina v m2:    

lastnik:   

višina najemnine:  

ostalo: 

Predvideno število ur uporabe prostorov v Domu krajanov v Preddvoru ali na Zgornji Beli: 

Preddvor:                       ur                                            

Zgornja Bela:                 ur 
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PEVSKI ZBORI 

 

ŠT. VAJ NA SEZONO: 

ŠT. ZBOROVODIJ: 

ŠT. VKLJUČENIH ČLANOV/VAJO: 

PREDVIDENI NASTOPI V LETU 2020: 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 

Prireditev in kraj nastopa: 

datum nastopa 

število obiskovalcev 
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GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA SKUPINA 

 

ŠT. VAJ NA SEZONO: 

ŠT. STROKOVNIH SODELAVCEV/VAJO: 

ŠT. VKLJUČENIH ČLANOV/VAJO: 

 

PREDVIDENA GLEDALIŠKA DELA V LETU 2020:  

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 

NAZIV IGRE: 

KRAJ  IN DATUM NASTOPA: 

ŠT. NASTOPAJOČIH: 

ŠT. OBISKOVALCEV: 
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LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA 

 

št. mentorskih vaj/sezono: 

št. mentorjev/vajo: 

št. članov/vajo:  

 

PREDVIDENI JAVNI NASTOPI/PROJEKTI/RAZSTAVE V LETU 2020 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 
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MANJŠA INSTRUMENTALNA, VOKALNO INSTRUMENTALNA IN VOKALNA SKUPINA 

 

ŠT. VAJ/SEZONO: 

ŠT. VODIJ SKUPINE: 

Skupina je:  

☐    KOMERCIALNA 

☐     NEKOMERCIALNA 

PREDVIDENI NASTOPI V LETU 2020 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 
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RECITACIJSKA IN LITERARNA IN POGOVORNA SKUPINA 

 

ŠT. VAJ/SEZONO: 

ŠT. MENTORJEV/VAJO: 

PREDVIDENI JAVNI NASTOPI V LETU 2020 

NAZIV PRIREDITVE:  

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 
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FOLKLORNA, PLESNA SKUPINA 

 

št. vaj/sezono: 

št. vodij/vajo: 

št. članov/vajo: 

PREDVIDENI JAVNI NASTOPI V LETU 2020 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 
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OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 (nosilci: društva ali sekcije za muzejsko in zgodovinsko dejavnost) 

 

Povzetek programa oziroma projekta (kratek opis programa, projekta oziroma dejavnosti in njegov namen 

ter glavne aktivnosti potrebne za njegovo izvedbo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDVIDENI JAVNI NASTOPI/PROJEKTI/RAZSTAVE/PREDSTAVITVE OZIROMA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ ALI 

PREDAVANJ V LETU 2020 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 

NAZIV PRIREDITVE: 

KRAJ IN DATUM NASTOPA: 

PREDVIDENO ŠT. OBISKOVALCEV 
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MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE – IZVEDBA DELAVNIC 

 

 PREDSTAVITEV DELAVNICE: 

 (kratek opis, namen in glavne aktivnosti, potrebne za njeno izvedbo): 

 

 

 

 

 

Trajanje delavnice:  

Ime in priimek nosilca izvedbe delavnice: 

Ciljno občinstvo:  

Datum izvedbe: 

 

PREDSTAVITEV DELAVNICE: 

 (kratek opis, namen in glavne aktivnosti, potrebne za njeno izvedbo): 

 

 

 

 

 

Trajanje delavnice:  

Ime in priimek nosilca izvedbe delavnice: 

Ciljno občinstvo:  

Datum izvedbe:    
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UPORABNIKI PROGRAMA OZIROMA DEJAVNOSTI 

 (navedba ciljnih javnosti, katerim je prijavljeni program, projekt oziroma dejavnost, namenjena): 

Program št. : 

 

 

 

Program št.  

 

 

 

Program št.: 

 

 

 

 

Vključenost programa oziroma dejavnosti v širše programe (okolje): 

  

 

 

 Časovni načrt izvedbe programa oziroma dejavnosti: 

 

Čas izvedbe: od                               do  

 

Način preverjanja uspešnosti doseganja ciljev programa oziroma dejavnosti (opis metode ali načina 

preverjanja uspešnosti izvedbe programa oziroma dejavnosti): 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba predlagatelja s svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov. 

datum: _______________                                       ime in priimek odgovorne osebe:  

                                 __________________________ 

žig                                 podpis:   

                               __________________________
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FINANCIRANJE PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA – obrazec 7 
 
 
 
1.  Viri financiranja programa oziroma projekta (v €): 

 
Naziv in vrednost predlaganega športnega programa oziroma dejavnosti: 
 

                                € 

 
 

Sredstva za izvedbo športnega programa oziroma projekta bomo zagotovili iz naslednjih virov: 
 

VIR FINANCIRANJA ZNESEK DELEŽ v % 

pričakovana sredstva občine   

članarina   

donacije   

sponzorska sredstva   

ostali viri (vire navedite)   

   

   

   

   

   

SKUPAJ   

 
 
Odgovorna oseba predlagatelja s svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov. 
 
 
 
datum:             ime in priimek odgovorne osebe: 

        

žig           podpis:  

                 __________________________ 
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VZOREC POGODBE  
(obrazec 8) 

 
Pogodbeni stranki 
OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, ki jo zastopa župan Rok ROBLEK (v nadaljevanju: sofinancer),  
matična številka: 5874599 
ID za DDV:  SI77195108 (JE davčni zavezanec) 
transakcijski račun:  01295-0100006887 
in  
NAVEDBA PREDLAGATELJA __________________________ , ki ga zastopa ________________ (v nadaljevanju: izvajalec) 
matična številka: _______________ 
davčna številka:  _______________ (JE – NI davčni zavezanec) 
transakcijski račun:  _______________ odprt pri _________________________________________________ 
 
sklepata naslednjo 

 

POGODBO 
o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti 

V Občini Preddvor v letu 2020 
 

1. člen 
S to pogodbo se sofinancer v letu 2020 zavezuje sofinancirati, izvajalec pa izvajati program 

- _________________ (navedba programa oziroma projekta); 
- _________________ (navedba programa oziroma projekta): 
- _________________ (navedba programa oziroma projekta). 

Izvajalec je bil izbran z odločbo št. ____________________ na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in 
dejavnosti v Občini Preddvor za leto 2020, objavljenega na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Preddvor. 
 

2. člen 
Sredstva za sofinanciranje programa so zagotovljena v proračunu Občine Preddvor za leto 2020 na kontu 412000 – tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
 

3. člen 
Sofinancer bo programe izvajalca sofinanciral v višini ________________ € (z besedo: ________), in sicer program: 

- ________________________________________________ v višini _______ €; 
- ________________________________________________ v višini _______ €; 
- ________________________________________________ v višini _______ €; 
-  

4. člen 
Izvajalec mora sredstva, opredeljena v 3. členu te pogodbe, porabiti za namene, za katere so mu bila odobrena. 
Izvajalec se zavezuje, da bo program izvedel skladno z opisom vsebine, ob prijavi na razpis oddane razpisne dokumentacije, in to 
najkasneje do 31. 12. 2020. 
 

5. člen 
Sofinancer bo v letu 2020 sredstva za sofinanciranje izvajanja programa in dejavnosti, ki so predmet te pogodbe, nakazal na 

transakcijski račun št. ___________________, odprt pri _________________________, 30 dni po podpisu te pogodbe.  
 
Sofinancer in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje programov, opredeljenih v tej pogodbi, spremljala 
 

- na strani sofinancerja Katja Pernuš 
- na strani izvajalca __________________________________ . 

 
 

6. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da nadzor nad namensko porabo sredstev in nad načrtovanim izvajanjem programom izvaja občinska 
uprava oziroma pristojni odbor občine, in sicer z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo 
programa oziroma programov, ki so predmet te pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. 
Ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev je izvajalec dolžan vrniti vsa že nakazana proračunska sredstva Občine Preddvor skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev. 
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7. člen 

Izvajalec je dolžan med potekom izvajanja programa takoj pisno obvestiti sofinancerja, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na 
vsebinsko ali časovno izvedbo programov, sofinanciranih po tej pogodbi, ter predlagati ustrezno spremembo oziroma dopolnitev 
pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisnem dodatku k tej pogodbi. 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko sofinancer odstopi od pogodbe, če v času izvajanja te pogodbe pride do statusnih 
sprememb izvajalca. 
V primeru odstopa od pogodbe mora sofinancer pisno obvestiti izvajalca. 

 

9. člen 
Prejemnik sredstev se zavezuje: 
- da bo ob izvajanju aktivnosti, za katere je po tej pogodbi prejel sredstva, promoviral Občino Preddvor kot sofinancerja; 

- da bo vse organizirane dejavnosti in dogodke, ki so sofinancirani s tem razpisom sprotno objavil preko 
medijev, ki jih podpira Občina Preddvor (moja.obcina, Viharnik).  
 
 

10. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka veljavnosti oziroma izvajanja pogodbe do realizacije programa, 
vendar ne kasneje kot do 31. decembra 2020 
 

11. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o 
sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Kranju. 
 

12. člen 
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvirnih in enakih izvodih, od katerih prejme sofinancer dva (2), izvajalec programa in prejemnik 
sredstev pa en (1) izvod. 
 
 
Številka: ______________-pog.__/12 
Preddvor: ________ 2020 

 
 
Datum: ________________________________ Datum: ________________________________ 
 

Izvajalec  Sofinancer 
  Občina Preddvor 

 
 

 župan 
Rok ROBLEK 

 

 
POGODBO SAMO SIGNIRAJTE (PODPIŠITE – SPODAJ V KOTU).  

 
             


