OBRAZEC 1

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014
Prijavni obrazec
OBČINA ŠKOCJAN
IZJAVE IZVAJALCA ŠPORTNIH PROGRAMOV
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU
Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem in izjavljam, da:
sprejemamo pogoje javnega razpisa,
zagotavljamo dostopnost športnih programov javnosti,
se bodo finančna sredstva, ki bodo pridobljena na podlagi javnega razpisa, uporabljala
izključno za izvajanje športne dejavnosti,
smo seznanjeni in se v celoti strinjamo s Pogodbo o sofinanciranju izvajanja športnih
programov v letu 2014,
se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev s strani
Občinske uprave Občine Škocjan,
soglašamo, da bomo za potrebe občinske promocije in predstavitve dejavnosti občine ter
društev katerih člani so občani Občine Škocjan dovoljevali medijsko promocijo in sodelovali pri
pridobivanju promocijskega materiala.

IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ 4. ČLENA PRAVILNIKA O VREDNOTENJU ŠPORTNIH
PROGRAMOV V OBČINI ŠKOCJAN (Uradni list RS št. 86/11)
Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem in izjavljam, da:
smo registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
delujemo na območju občine za občane občine,
izvajamo programe športne aktivnosti, ki so v vključene v občinski letni program športa,
imamo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne
pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
imamo urejeno evidenco o članstvu, o udeležencih programov in registriranih tekmovalcih ter
urejeno vso dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
imajo za določene športne programe organizirano redno dejavnost in vadbo najmanj 36
tednov v letu,
da imamo poravnane vse obveznosti do občine,
delujemo najmanj eno leti,
občini redno posredujemo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih
rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v vsej dokumentaciji
javnega razpisa resnični in smo jih v kolikor bo občina to zahtevala, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih dokazil.

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:
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Vloga
-

mora biti predložena:
na predpisanih obrazcih,
na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
osebno do 10. oktobra 2014, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka,
v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje športnih programov 2014 – NE
ODPIRAJ«,
na hrbtni strani kuverte mora biti napisan poln naslov pošiljatelja.
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