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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

javni razpis
ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE TURISTIČNIH IN DRUGIH  

OBČINSKIH PRIREDITEV V OBČINI PREDDVOR V LETU 2020

VSEBINA

1.  Prijava za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev v občini  
Preddvor v letu 2020

2.  Priloga k prijavi za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev  
v Občini Preddvor v letu 2020

3. Izjava
4. Vzorec pogodbe

marec, 2020
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PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE TURISTIČNIH  
IN DRUGIH  OBČINSKIH PRIREDITEV V OBČINI PREDDVOR V LETU 2020

(Prosimo vas, da obrazec izpolnjujete s tiskanimi črkami)

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU:

Naziv vlagatelja:

Naslov:

Predsednik oz. zastopnik:

Telefon:

E- naslov: 

Transakcijski račun:

Davčna številka:

Matična številka:

Št. članov društva v letu 2020:

(izpolnijo le društva)

PRILOGO K PRIJAVI JE POTREBNO IZPOLNITI ZA VSAKO PRIJAVLJENO PRIREDITEV POSEBEJ, 
zato k prijavi priložite toliko prilog, kolikor prireditev prijavljate!
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OBVEZNE PRILOGE:

•  dokazilo o registraciji upravičenca: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani 
AJPES-a (PRS – 3),

•  seznam članov društva iz območja občine Preddvor za leto 2020 (ime in priimek, naslov) – 
priložijo le društva,

• prijava prireditev; št. prilog k prijavi ___________________________________.
• izjava (podpisana),
• parafiran vzorec pogodbe.

Podatke pripravil:___________________________________________________

Podpis in žig:______________________________________________________
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NAZIV PRIREDITVE:             PRILOGA K PRIJAVI

Vrsta  prireditve (označi ustrezno prireditev):

1. turistična prireditev,

2. tradicionalna turistična prireditev,

3. druga občinska prireditev

Organizator in izvajalec prireditev:

Podizvajalci in soorganizatorji prireditve:

VSEBINSKA ZAMISEL PRIREDITVE (opis prireditve):

(Podrobnejši opis prireditve s prilogami priložite k prijavi) 
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FINANČNI NAČRT CELOTNE PRIREDITVE                                                                      PRILOGA K PRIJAVI

Celotna vrednost aktivnosti: _________________________________________________ EUR

Zagotovljena lastna sredstva: ________________________________________________ EUR

Ostali sofinancerji (ime in znesek): _______________________________________________

________________________________________________________________________ EUR  

Pričakovani delež sofinanciranja Občine Preddvor:  ______________________________ EUR

Podrobnejša finančna razdelitev sredstev:

Vrsta stroška Ocenjeni znesek stroška

SKUPAJ

TERMINSKI PLAN:

Prireditev Datum začetka Datum dokončanja 

  

Za prireditev se bo pobirala vstopnina  DA  NE
Za prireditve bo potreben najem šotora  DA  NE
Želimo uporabiti šotor Občine Preddvor  DA  NE
Za prireditev želimo uporabiti prostor Občine DA  NE

če DA, navedite kateri ____________________________________________________________

OPOMBE:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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IZJAVA

Spodaj podpisani (ime in priimek) ________________________________________, ki zastopam 

______________________________________________________________________________

IZJAVLJAM,
•  da smo registrirani za opravljanje dejavnosti organiziranja prireditev,
•  da ima naše društvo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja le za društva),
•  da imamo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načr-

tovanih aktivnosti na področju turizma,
•  da imamo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
•  da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 

in da z njimi v celoti soglašamo,
•  da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da 

smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjeni smo tudi 
z obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobimo nezakonito, porabimo  
nenamensko ali da odstopimo od pogodbe, vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,

•  da se strinjamo, da občina od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila,
•  da vse priložene kopije dokazil ustrezajo originalom,
•  da se strinjamo z vsemi določili vzorca pogodbe,
•  da za isto prireditev, ki jo navajamo, ne bomo prejeli drugih sredstev iz proračuna  

Občine Preddvor.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam.

V_________________________, dne ________________ 2020

 
 __________________________________________________
 (podpis)
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Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor, matična št.: 3320529000, davčna števil-
ka: 54971853, ki ga zastopa direktorica Ernesta Koprivc (v nadaljevanju: ZT)

in

vlagatelj (naziv, ulica,hišna številka, poštna številka, pošta) ______________________________

______________________________________________________________________________

matična številka: _________________________, davčna številka: _______________________, 

ki ga zastopa (ime in priimek zastopnika) ___________________________________________, 
(v nadaljevanju: prejemnik)

skleneta

POGODBO
o sofinanciranju izvedbe turističnih in drugih prireditev

v Občini Preddvor v letu 2020

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
•  da je bil dne 6. marec 2020 na spletni strani Občine Preddvor objavljen Javni razpis za sofinan-

ciranje izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev v Občini Preddvor v letu 2020 (v nadal-
jevanju: javni razpis),

•  da se je prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 
posebna komisija,

•  da je ZT s sklepom št. 410-001/20 prejemniku odobrila sredstva za izvedbo prireditve z nazivom 

_____________________________________________________________________________

2. člen

Sredstva sofinanciranja znašajo _______________EUR in se črpajo iz proračunske postavke 

47009 – Prireditve občinskega pomena.

3. člen

ZT bo sredstva za sofinanciranje iz 2. člena te pogodbe nakazal na transakcijski račun prejem-

nika, številka __________________________________________________________________, 

odprt pri banki _________________________________________________________________

30 (trideseti) dan po prejemu poročila o izvedbi prireditve in predloženega zahtevka za izplačilo 

sredstev.
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4. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo prejeta sredstva porabil izključno za izvedbo prireditev, ki 
je predmet te pogodbe. Sredstva, izplačana na osnovi te pogodbe, se lahko uporabijo samo za 
realizacijo predmeta te pogodbe in se štejejo kot strogo namenska sredstva.

5. člen
Če ZT ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži plačevanje še neizplačanih 
sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljena sredstva.

ZT lahko kadarkoli preverja namenskost sredstev. V kolikor se ugotovi, da prejemnik sredstev ni 
porabil namensko v skladu s pogodbo, je prejemnik dolžan občini povrniti vsa dodeljena sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

6. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo ZT obveščal o izvajanju predmeta te pogodbe in z njo 
sodeloval pri razreševanju vprašanj, ki se bodo pojavila pri izvajanju obveznosti, prejetih s to po-
godbo.

7. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo ob izvajanju prireditve, za katere je po tej pogodbi prejel sredstva, 
promoviral Občino Preddvor ter ZT kot sofinancerja.
Prejemnik se zavezuje, da bo o vseh aktivnostih vezanih na prireditev, obveščal občane Občine 
Preddvor preko medijev občine, in sicer Občinsko glasilo Preddvor ter na spletni strani občine 
www.preddvor.si.

8. člen
Prejemnik je dolžan med potekom izvajanja prireditve takoj pisno obvestiti ZT, če nastopijo oko-
liščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in časovno izvedbo prireditve ter predlagati ustrezno 
spremembo oziroma dopolnitev pogodbe.
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se po predhodno doseženem sporazumu opredelijo v 
aneksih k tej pogodbi.

9. člen
Občina imenuje za skrbnika pogodbe ZT oz. direktorico, Ernesto Koprivc, ki je pooblaščena, da jo 
zastopa glede vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe

10. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem prim-
eru pa je za reševanje sporov pristojno  Okrajno sodišče v Kranju. 

11. člen
Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme ZT dva izvoda, en izvod pa pre-
jemnik.
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Številka: 410-001/20

Datum podpisa :_______________________________       Datum podpisa: __________________

Prejemnik                                                                                           Zavod za turizem Preddvor
______________________________                                       Ernesta Koprivc, direktorica

                 

                                                                                                              Občina Preddvor
                 Rok Roblek, župan


