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Prijavni obrazci 
 

 Obrazec 1 

PODATKI O IZVAJALCU PROGRAMA 
 
Naziv:  
Naslov (sedež):  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Št. transakcijskega 
računa: 

 

Odgovorna oseba:  
Kontaktna oseba:  
 
Telefon:  
Faks:  
Elektronski naslov:  
 
 
 

IZJAVA 
 
 
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujemo, da vsi podatki, ki jih navajamo v vlogi ustrezajo 
dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili dokazila.  
 
Za prijavljeni program nismo prejeli nobenih drugih javnih sredstev. 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Ime programa oz. 
dogajanja: 

 

 
 

 

obseg/trajanje programa v urah  
število sodelujočih za pripravo programa  
število sodelujočih za izvedbo programa/predstavitve  
stroški za izvedbo programa v EUR  

 
 
KRATEK OPIS PROGRAMA OZ. DOGAJANJA: 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 3 

 
VZOREC POGODBE 

 
OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče, ki jo zastopa župan Ciril ROSC, v nadaljnjem besedilu 
naročnik 
 
in 
 
___________________________________________________________________ v nadaljnjem 
besedilu izvajalec 
 
 
skleneta 
 
 

POGODBA 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA LUČKI DAN 

 
 

I. 
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17), Odloka o 
proračunu Občine Luče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 40/20) ter Javnega razpisa za 
sofinanciranje programa Lučki dan, Občina Luče prevzema financiranje naslednjega programa 
izvajalca: 
_____________________________________ 
 

II. 
Izvajalec se v okviru prijavljenega programa obvezuje: 
• prevzeti celotno organizacijo in izvedbo programa, 
• izvesti dogovorjeni program v okviru Lučkega dne, to je do 09.08.2020, 
• podati naročniku dokazilo o realiziranem programu s finančnim poročilom, do konca avgusta 

2020 (za dokazilo o izvedbi programa se štejejo fotografije, ki izkazujejo izvedbo programa). 
 

III. 
Izvajalec se zavezuje, da bo program, ki je predmet te pogodbe, izvajal v smislu namenske ter 
racionalne porabe proračunskih sredstev. 
 
V primeru, da se naknadno izkaže, da izvajalec programa ni izvedel ali ga ni izvedel v obsegu, kot 
ga je prijavil na razpis, ima naročnik pravico zahtevati povrnitev sredstev iz IV. člena s 
pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

 
IV. 

Naročnik se zaveže izvajalcu po prejemu zahtevka nakazati sredstva v višini ____________ EUR. 
Sredstva je na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programa Lučkega dne iz proračuna 
Občine Luče v letu 2020 določila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan. Namenjena so za 
organizacijo in izvedbo programov, ki so predmet financiranja po tej pogodbi, določena pa so v 
proračunu Občine Luče za sofinanciranje prireditve Lučki dan. Sredstva se bodo nakazala v 10 
dneh od prejetja popolnega zahtevka na izvajalčev transakcijski račun št: ___________________. 
 

V. 
Za vsa ostala razmerja, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi, se smiselno uporabljajo ustrezna 
določila Zakona o obligacijskih razmerjih. 
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VI. 
Za morebitne spore, ki bi nastali iz tega pogodbenega razmerja in jih ni mogoče rešiti po mirni poti, 
je pristojno sodišče v Velenju. 
 

VII. 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena zastopnika obeh pogodbenih strank. 
 

VIII. 
Ta pogodba je sestavljena v dveh vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en 
izvod. 
 
 
 
Št. pogodbe: 320-_/2020-_ 
Luče, __________ 
 
 
 

Izvajalec: 
 

 Naročnik: 
 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc 
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