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Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF) (UPB4 - Ur.l. RS, št. 11/2011, 14/13-popr., 101/13, 

55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 

Pravilnika o sofinanciranju  programov ostalih društev in organizacij v občini Vitanje (Ur. l. RS, 

št. 38/05 in 16/08) objavljam 

 

javni razpis za sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij  

v občini Vitanje v letu 2017 

 

1. Naročnik je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. 

2. Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje programov društev in organizacij v letu 2017, ki 

niso registrirana kot kulturna oz. športna in izvajajo programe v občini oz. za občane občine 

Vitanje z naslednjimi vsebinami: dejavnost registriranih društev in organizacij, ki imajo pomen 

za občane občine Vitanje,  prireditve in projekte, ki so v interesu občine.  

3. Razpisni pogoji:  

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: da imajo 

sedež v občini Vitanje ali da izvajajo programe za občane občine Vitanje, da so registrirani za 

izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,  da imajo zagotovljene materialne, 

prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predlaganih aktivnosti, da redno 

izvajajo svojo dejavnost, da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa zakonodaja, da imajo v članstvu občane občine Vitanje. 

Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika o sofinanciranju  programov 

ostalih društev in organizacij v občini Vitanje (Ur. l. RS, št. 38/05 in 16/08). 

Društva in organizacije, ki niso oddala poročila o porabi v lanskem letu prejetih sredstev iz 

občinskega proračuna, niso upravičena do razpisanih sredstev v letu 2017. 

Rednih in vnaprej znanih programov društev in organizacij, ki ne bodo kandidirali z vlogo na ta 

razpis, Občina Vitanje v letu 2017 ne bo sofinancirala. Programov društev in organizacij, ki 

nimajo vsaj 3 (treh) aktivnih članov iz občine Vitanje, občina po tem razpisu ne bo sofinancirala. 

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 

- za področje turizma: 9.000 € 

- za programe ostalih društev in organizacij s sedežem v občini Vitanje: 5.000 € 

- za programe ostalih društev in organizacij, ki izvajajo programe tudi za občane občine Vitanje 

in imajo sedež izven občinskih meja: 1.000 €. 

5. Sredstva morajo biti porabljena za programe, izvajane v letu 2017. 

6. Način prijave in rok za prijavo: Prijavo naj ponudniki oddajo na razpisnih obrazcih, ki jih 

lahko dvignejo v tajništvu občine ali na spletni strani www.vitanje.si v rubriki RAZPISI. Vse 

dodatne informacije in pojasnila lahko dobijo na občini Vitanje pri Romani Holobar, po telefonu 

(03) 757 43 57 ali elektronski pošti »romana.holobar@vitanje.si«. 

Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 

Vitanje. Na ovojnici naj bo vidno napisano: »NE ODPIRAJ – RAZPIS OSTALI 2017«. 

Upoštevane bodo le popolne ponudbe na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine 

najkasneje do srede, 10. maja 2017, do 12.00 ure ne glede na vrsto dospetja.  

Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje 8 dni po ovrednotenju programov. 

 

Številka: 41010-007/2017  - 02     Mirko POLUTNIK 
Datum: 4. 4. 2017               Župan Občine Vitanje 

 

http://www.vitanje.si/
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PRIJAVNI OBRAZEC 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 

V OBČINI VITANJE  V LETU 2017 
 

 

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU 

 

Polni naziv vlagatelja :_______________________________________________________________ 

  

Skrajšan naziv vlagatelja: ____________________________________________________________ 

 

Naslov/sedež:______________________________________________________________________ 

 

Telefon:________________________________ Fax: ______________________________________ 

 

E-mail:___________________________ spletna stran______________________________________ 

 

Matična številka: ________________________Davčna številka: _____________________________ 

 

Številka  transakcijskega računa: ______________________________________________________, 

 

 ki je odprt pri: ____________________________________________________________________ 

 

z naslovom: ______________________________________________________________________. 

 

Odgovorna oseba vlagatelja: 

Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe: _________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Naslov: ____________________________________________Tel.: _______________________ 

 

 

Datum:______________   Podpis in žig:_________________________ 
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IZJAVA 

 

Spodaj podpisani (ime in priimek) ______________________________________________,  

 

ki zastopam ________________________________________________________________, 

 

 

IZJAVLJAM, 

 

- da ima naša organizacija urejeno evidenco o udeležbi in članstvu občanov občine Vitanje v 

prijavljenih programih in ostalo dokumentacijo, ki dokazuje neprofitno izvajanje teh 

programov 

 

- da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi; 

 

- da imamo urejene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev vseh 

prijavljenih programov oz. aktivnosti; 

 

- da smo seznanjeni, da bo sofinanciranje programov iz proračuna občine Vitanje v letu 2017 

ovrednoteno, izvajano in nadzorovano skladno s Pravilnikom o sofinanciranju  programov 

ostalih društev in organizacij v občini Vitanje (Ur. l. RS, št. 38/05 in 16/08)  

 

- da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila, 

 

- da smo seznanjeni, da bo vloga na razpis zavržena, če smo v letu 2016 prejeli sredstva za 

izvajanje društvenih programov, pa nismo oddali poročila o porabi javnih sredstev v 

preteklem letu,  

 

- da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični in popolni, za kar prevzemam vso odgovornost. 

 

- da se z oddajo vloge strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

 

 

Datum:______________     Podpis in žig:______________________  

 

 

 

 

 

 

Obvezne priloge tega obrazca so: 

1. Fotokopijo potrdila o registraciji izvajalca programa 

2. Poimenski seznam članov organizacije, ki so občani občine Vitanje 
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PODATKI O DRUŠTVU OZ. ORGANIZACIJI  

IN IZVEDENEM PROGRAMU ZA OBČANE OBČINE VITANJE V LETU 2016 

 

 

1. Število članov društva oz. organizacije:_______________ 

2. Število članov iz občine Vitanje:______________ 

3. Število članov iz občine Vitanje, ki so v letu 2016 plačali članarino:______________ 

4. Leto ustanovitve društva oz. organizacije:________________ 

5. Okrogla obletnica delovanja:  DA    NE   (obkroži). Koliko?__________(10,20....) 

6. Nastopi, udeležbe članov vaše organizacije iz občine Vitanje na tekmovanjih, prireditvah 

v letu 2016 (občinska, medobčinska, državna, mednarodna raven): 

 

 

Naziv prireditve

  

Datum 

izvedbe 

Kraj  Raven(…) 

prireditve 

Št. udeležencev 

iz občine Vitanje 

Materialni 

stroški 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba:___________________  Žig   Podpis:____________________ 
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SEZNAM PREDVIDENIH PROGRAMOV ZA OBČANE OBČINE VITANJE 

V LETU 2017 

 

Na kratko opišite: 

 

1. planirane aktivnosti vašega društva oz. organizacije v letu 2017: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. program za občane občine Vitanje v letu 2017 s predvidenimi stroški organizacije: 

(samo organizacije, ki niso iz občine)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Drugo ( kratek opis) : 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Odgovorna oseba:___________________  Žig       Podpis:_____________________ 
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SAMOSTOJNA ORGANIZACIJA PRIREDITVE V OBČINI V LETU 2016 

(če jih je bilo več, opišite vsako posebej-kopija obrazca) 

 

 

1. Naziv prireditve:__________________________________________________________ 

 

2. Datum in trajanje prireditve:___________________________________________ 

 

3. Kraj prireditve:___________________________________________________________ 

 

4. Program prireditve:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ostali nastopajoči, sodelujoči - kdo in od kod:___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Stroški (opišite vrsto in višino posameznega stroška kot tudi skupno vsoto):____________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Odgovorna oseba:___________________  Žig   Podpis:_____________________ 
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VZOREC POGODBE NA VPOGLED, NE IZPOLNJEVATI ALI ODDATI K VLOGI  
 

OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, (v nadaljnjem besedilu občina), ki jo zastopa  župan 

Mirko Polutnik, matična številka: 5883768, davčna številka: 28019610 

in 

__________________________________________________ (izvajalec), ki ga zastopa predsednik/ca 

________________, matična številka: ______________, davčna številka: _______________ 

skleneta na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vitanje 2017 

 

POGODBO O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA  ŠPORTA V LETU 2017 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita, da je Občina Vitanje objavila javni razpis za sofinanciranje 

športnih programov v letu 2017.  Na javni razpis se je prijavil_______________________________.    

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je opredelitev načina in višine sofinanciranja programa izvajalca v letu 2017.   

 

3. člen 

Občina Vitanje pristopa k sofinanciranju športnih programov izvajalca ________________________in bo 

iz občinskega proračuna 2017 prispevala__________________. 

V kolikor predvidena nakazila sredstev iz državnega proračuna zaradi ukrepov blaženja finančne krize ne 

bodo realizirana v predvideni višini, bodo deleži sofinanciranja programov posameznih izvajalcev 

zmanjšani za enak delež kot bo zmanjšana predvidena letna vsota prilivov za Občino Vitanje.  

Finančna sredstva se nakažejo izvajalcu programa do___________________ 2017 na transakcijski račun 

št. ______________________________pri_______________________.  

 

4. člen 

_______________________________bo najkasneje do 28. februarja 2018 občini Vitanje podalo pisno 

vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov, ki jih je občina  sofinancirala skladno s to pogodbo.  

5. člen 

Druga pogodbena stranka je dolžna dodeljena sredstva porabiti le za namene izvajanja prijavljenega 

programa in le za neprofitno dejavnost. V nasprotnem primeru se lahko zahteva njihovo vračilo.  

 

6. člen 

Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev za prijavljeni program ima Nadzorni 

odbor Občine Vitanje z neposrednim vpogledom  v dokumentacijo izvajalca v tistem delu, ki se nanaša na 

proračunska sredstva Občine Vitanje. 

7. člen 

Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za 

njihovo reševanje pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah. 

 

8. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh strank. 

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva, izvajalec pa en izvod.  

    

        Številka: _________________ 

Datum: __________________     Datum: ___________________  

_________________________________   OBČINA VITANJE 

Predsednik/ca_________      Župan Mirko Polutnik 


