
OBČINA REČICA OB SAVINJI  
Rečica ob Savinji 55, 3332 REČICA OB SAVINJI 

Tel: (03) 839-18-30   fax: (03) 839-18-35 

 

Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Rečica ob Savinji v letu 2019 – 
Obrazec 3 – Ukrep 12 
                                                                                                                                                                           Stran 1 od 6 

 

 

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA OBČINE REČICA OB SAVINJI V 

LETU 2019 
 
OBRAZEC III:  
 
UKREP 12: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja  
 
 

1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU/PROGRAMU: 
 

 

Vlagatelj  

Naziv društva  

Naslov društva (sedež)  

Leto ustanovitve  

Odgovorna oseba  

Kontaktna oseba  

Kontakt (tel. št., e-naslov)  

Program  

Predavanja / izobraževanja, ki jih 
društvo v tekočem letu organizira 
na območju Občine Rečica ob 
Savinji (naslov in termin) 

 

Strokovni izleti in ekskurzije, ki jih 
v tekočem letu organizira društvo 
(opis in termin) 

 

Glasila, bilteni, zloženke, ki ga 
izdaja društvo (naslov/opis in 
termin) 

 

Javne prireditve, ki jih društvo v 
tekočem letu organizira na 
območju Občine Rečica ob Savinji 
(naslov in termin) 

 

Javne prireditve v Občini Rečica 
ob Savinji, na katerih društvo 
sodeluje v tekočem letu (naslov in 
termin) 

 

*Posebni dosežki društva (opis)  

 
*Med posebne dosežke se štejejo: 

- okrogle obletnice delovanja v tekočem letu (10, 20, … let), 
- uspehi na tekmovanjih v preteklem letu, 
- pridobitev certifikata kakovosti, posebnega statusa (ISO, društvo v javnem 

interesu…) v preteklem letu 
 
Vlagatelji lahko po potrebi dodajo zahtevane opise na posebnem listu. Opisi naj bodo 
natančni in naj ne presegajo pet stavkov (za posamezno zahtevo). 
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2. IZJAVE 

 
 
Prijavljam se na razpis za UKREP 12:  
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja  

 
 

Podpisani izjavljam (ustrezno obkroži in po potrebi dopolni): 
 

         Za namene tega javnega razpisa nisem/ne bom prejel iz drugih občinskih, 
nacionalnih ali mednarodnih virov; 

 
Za namen tega javnega razpisa sem/bom prejel javna sredstva v višini                                     
____________ EUR s strani ________________________________________.                

                                                                       (navedi dajalca: občina, RS ali EU) 

 
 

Izjavljam tudi: 
- da sprejemam vse pogoje, navedene v javnem razpisu, na katerega se prijavljam 

in z njimi soglašam,  
- da so podatki, ki jih navajam v vlogi, resnični, popolni in verodostojni;  
- imam zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje načrtovanega programa; 
- da bom na poziv Občini Rečica ob Savinji predložil morebitna obstoječa dodatna 

dokazila v zvezi z vlogo; 
- da sem seznanjen z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva porabiti namensko 

– za pokrivanje materialnih stroškov - in da moram v primeru nenamenske ali 
nezakonite porabe sredstva vrniti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o vračilu 
sredstev, skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, 

- da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) 
še najmanj 5 let po izplačilu sredstev, 

- da bom Nadzornemu odboru Občine Rečica ob Savinji dovolil kontrolo porabe 
dodeljenih sredstev, 

- da Občini rečica ob Savinji dovoljujem uporabo podatkov iz vloge za potrebe 
statistike in poročanja ter podatke iz uradnih evidenc za namen razpisa. 
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3. PRILOGE: 

 
 

1. Vsebinsko in finančno poročilo o delu/realizaciji programa društva za leto 2018 
2. Program dela in finančni načrt za leto 2019, iz katerega je jasno razvidna postavka 

»materialni stroški« in pripadajoča višina sredstev za pokrivanje materialnih 
stroškov 

3. Seznam članov društva v letu 2019, vključno z njihovimi naslovi. 
 
 
 
Kraj in datum:___________________        (Žig)          Podpis: _____________________     
                                                                                                       (odgovorna oseba) 
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4. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV  
Vlagatelj vloži zahtevek za izplačilo sredstev najkasneje do 15. decembra tekočega 
leta 
 
 
Ime in priimek/Naziv vlagatelja: _________________________________________ 
 
Naslov/sedež: _______________________________________________________ 
 
Datum: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na podlagi odločbe št. ____________ z dne ____________, prosim za nakazilo odobrenih 
sredstev v višini 
 
________________ EUR. 
 
 
 
Izjavljam, 
da je društvo sredstva porabilo za izvajanje svoje neprofitne dejavnosti. 
 
 
 
Priloge: 

- dokazila o upravičenih stroških (račun, dobavnica, pogodba) in dokazila/potrdila o 
plačanih računih, 

ali  
- izpolnjena naslednja izjava: 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo sredstva iz občinskega 
proračuna porabili za naslednje: 
 

Vrsta dokumenta 
(račun, pogodba…) 

znesek datum plačila 
(nakazila dobavitelju) 

   

   

    

   

   

   

   

 
 
Podpis vlagatelja: 
 
______________ 
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5. VZOREC POGODBE 
 
 
OBČINA REČICA OB SAVINJI, Rečica 55, 3332 Rečica ob Savinji, davčna številka SI 
45064440, ki jo zastopa županja Ana Rebernik, (v nadaljevanju: občina) 
 
 in 
 
________________________________________   (v nadaljevanju: upravičenec) 
(naziv, naslov, davčna št. in zakoniti zastopnik upravičenca) 

 
skleneta 
 
 

POGODBO O KORIŠČENJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE REČICA OB 
SAVINJI V LETU 2019  

 
1. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o zagotavljanju in namenu porabe sredstev 
iz proračuna občine za leto 2019 za društva na področju kmetijstva, o medsebojnih 
obveznostih in o nadzoru. 
 

2. člen 
(1) Stranki ugotavljata, da se z Odlokom o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 
2019 za sofinanciranje društev na področju kmetijstva zagotavlja 3.500,00 EUR. Na osnovi 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji 
za programsko obdobje (Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2016, 42/2016) in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 
61/2008, 3/2013), je občina objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje 
in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Rečica ob Savinji za leto 2019 (v 
nadaljevanju: razpis).  
 
(2) Upravičenec se je prijavil na zadevni razpis. Komisija za vodenje postopka razpisa za 
dodelitev sredstev (v nadaljevanju: komisija) je, skladno z merili iz razpisa, obravnavala 
pravočasno in popolno vlogo upravičenca. Upravičencu je bilo dodeljenih  _______ EUR, 
o čemer je bilo odločeno z odločbo št. ________ dne __________.  
 
(3) Upravičencu so sredstva iz prejšnjega odstavka dodeljena za dejavnosti društva, ki so 
neprofitnega značaja, za njegove materialne stroške oziroma stroške delovanja. 
 

3. člen 
(1) Občina bo upravičencu v letu 2019 nakazala odobrena sredstva iz 2. člena v roku 30 
dni od predložitve zahtevka z dokazili o porabi sredstev občinskega proračuna, vendar 
najkasneje 31. 12. 2019, za zahtevke, oddane v decembru 2019. 
 
(2) Zadnji rok za oddajo zahtevka je 15. 12. 2019. 
 

4. člen 
(2) Upravičenec je dolžan Nadzornemu odboru Občine Rečica ob Savinji, na osnovi 
predhodnega pisnega obvestila o nameravanem nadzoru, omogočiti nadzor nad njegovim 
finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev. 
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(2) Če upravičenec nenamensko porabi sredstva, jih mora vrniti v proračun občine v 30 
dneh po pravnomočnosti sklepa o vračilu sredstev, skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi.  
 

5. člen 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je 
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročila ali drugega organa in 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 
ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 

6. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je 
pristojno sodišče v Velenju.  
 

7. člen 
(1) Pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih upravičenec prejme enega, občina pa 
dva izvoda.  
 
(2) Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika pogodbenih strank in se uporablja 
za leto 2019. 
 
Številka:  
 
 
Datum: _________________                                               Datum: _________________ 
 
 
 
                                                                                             
_________________                                                                        Občina Rečica ob Savinji 
(zakoniti zastopnik društva)                                                                                    Ana Rebernik, županja    
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