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PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA 

V OBČINI KOBARID 2020 
 
 

1. Osnovni podatki o predlagatelju 

Uradni naziv predlagatelja  

Matična številka:  
Davčna številka:  
Številka transakcijskega računa:  
Naslov:  
Poštna številka in kraj:  
Telefon:  
Elektronska pošta:  
URL (spletna stran): http:// 
 
2. Odgovorna oseba 
/pooblaščeni podpisnik predlagatelja, s katerim bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
nosi odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi / 

Ime in priimek  

Naslov odgovorne osebe:  
Telefon:  
Elektronska pošta:  
Funkcija v organizaciji:  
 
3. Kontaktna oseba 

Ime in priimek  

Naslov odgovorne osebe:  
Telefon:  
Elektronska pošta:  
Funkcija v organizaciji:  
 
 

I Z J AV A  
 

Potrjujem-o, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni in da se v skladu z razpisnimi 
pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. 
 
Podpis odgovorne osebe: 
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4. Naziv in kratek opis dogodka, projekta, dosežka, aktivnosti, prireditve ali druge dejavnosti 
(v nadaljevanju: dogodek) za katerega prosite za sredstva ter njegov pomen in cilj.  
 
Naziv: ____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čas in kraj dogodka: ________________________________________________________ 
 
Prijavljeni dogodek (obkrožite): 
- promovira občino oziroma širi njen razvojni potencial; 
- utrjuje in promovira pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga 
temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije); 
- je socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene ali 
podobne narave; 
- je neposredno vezan na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje, 
- organizirajo ga mladi in je namenjen mladim; 
- je neposredno vezan na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev ali drugod iz 
Slovenije ali tujine; 
- je neposredno namenjen plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, 
obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem. 
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Prijavljeni projekt je (obkrožite): 
- manjši dogodek 
- večji dogodek 
- večji kvalitetnejši dogodek 
- dogodek z medobčinsko udeležbo 
- dogodek z medregijsko in mednarodno udeležbo 
 
Celotni stroški prijavljenega dogodka: ___________________EUR 
 
Finančna konstrukcija prijavljenega projekta: 
 
Viri financiranja projekta 

Sredstva prijavitelja  EUR 

Donacije fizičnih oz. pravnih oseb EUR 

Prispevki uporabnikov EUR 

Pričakovana sredstva tega razpisa  EUR 

Skupaj  EUR 

 
Struktura stroškov projekta  

Administrativni stroški 
(avtorske pogodbe, stroški telefona, poštnih storitev, pisarniškega 
materiala, oglaševanje, stroški prevoza…) 

EUR 

Stroški izvajalcev 
(lektoriranje, povezovanje programa, stroški prevoza, stroški hrane…) EUR 

Stroški najema prostora  
(najem prostora, najem tehničnih sredstev…) EUR 

Drugi stroški: 
-  
-  
-  

 
EUR 
EUR 
EUR 

 
Skupaj 

EUR 

 
 
Datum: 
 

Podpis odgovorne osebe: 
_______________________ 

 

Prijavi je potrebno priložiti podpisan osnutek pogodbe! 


