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PRIJAVA NA JAVNI POZIV  
za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet 

drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019 
 

 

 

1. Podatki o prijavitelju: 

 

 

1.1 Osnovni podatki  
 
Naziv prijavitelja: ______________________________________________________ 

Naslov oz. sedež: _____________________________________________ 

Tel. št.:______ _________________________, Elektronski naslov___________________ 

Internetna stran: ________________________________________________________ 

Davčna številka: _______________ Matična številka: ______________________________ 

Davčni zavezanec (ustrezno obkroži):       DA        NE  

Transakcijski račun: _____________________________________________________ 

Naziv banke : _________________________________________________________________ 

Letnica registracije društva ________________________________________________ 

 

1.2. Podatki o zakonitem zastopniku (predsedniku) 

 

Ime in priimek: ___________________________________, telefon: ______________, 

Elektronski naslov: ____________________________ 

 

 

Podpis zakonitega zastopnika in žig prijavitelja:   

 

____________________________ 
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2. Merila in kriteriji:  (obkrožiti le tiste točke, ki se nanašajo na prijavljeno 
prireditev/projekt) MAX 10 točk  
 

 

 

 

 

Podpis zakonitega zastopnika in žig prijavitelja: _______________________ 

 
 

  

1. TRADICIONALNOST PRIREDITVE OZ. PROJEKTA (IZKUŠNJE 
PRIJAVITELJA) (max 2 točki) 

 

a) Prireditev oz. projekt ni tradicionalen in se izvaja prvič 

Prireditev oz. projekt je tradicionalen in se prireja zaporedoma 
neprekinjeno 
a)  Od 1 do 3 let 

b)  Od 3 do 6 let 

c)  Nad 6 let 

2. 
DELEŽ ZAGOTOVLJENIH LASTNIH SREDSTEV (FINANČNI NAČRT 
PRIREDITVE OZ. PROJEKTA) (max 3 točke) 

 
a) Do 50 % glede na celotne stroške izvedbe prireditve oz. projekta 

b) Od 51%  do 100 % glede na celotne stroške izvedbe prireditve oz. 
projekta 

3. 
SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI ORGANIZACIJAMI (max 2 
točki) 

 a) sodelujemo  

 b) ne sodelujemo  

4. DOSEGANJE CILJNIH UPORABNIKOV (max 3 točke)  
a)     Odprti tip  
b)     Uporabniki so jasno opredeljeni  

 PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV  
a)    Do 50 udeležencev 

b)    Od 51 do 150 udeležencev 

c)    Nad 150 udeležencev 
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3. Podatki o prijavljeni prireditvi oz. projektu: 
 

V primeru, da prijavitelj prijavlja več prireditev oz. projektov, mora biti prijava poslana za 
vsako na svojem obrazcu. 
 

3.1  Naslov prireditve /projekta: 

______________________________________________________________________________ 

3.2 Predvideni datum/obdobje izvajanja prireditve/projekta: 

______________________________________________________________________________ 

 

3.3 Naslov kraja, kjer se bo prireditev/projekt izvajal: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.4 Kratek opis prireditve/projekta in zakaj je pomemben za občino (podatek o 

tradicionalnosti, koliko let se že izvaja, sodelovanje z drugimi sorodnimi organiz.)… 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.5 Komu je prireditev/projekt namenjen (opredelitev skupin(e) predvidenih 

obiskovalcev ali udeležencev ter okvirno število udeležencev): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.6 Način obveščanja o prireditvi/projektu (radio, občinska spletna stran, lastna 

spletna stran, oglasi, plakati, osebna vabila …) / facebook se ne šteje kot oblika 

obveščanja/: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3.7 Opišite dosedanje delo (Poročilo o preteklih izkušnjah pri organizaciji podobnih 

prireditev oz. projektov): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Podpis zakonitega zastopnika in žig prijavitelja: _______________________ 
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4. Finančni načrt prireditve oz. programa: 
 

Vrednost celotnega projekta:    ______________________ EUR 

 

Navedite predvideno 

strukturo virov financiranja  

v EUR z DDV  v % 

Poziv Občine Trebnje   

Lastna sredstva   

Sponzorska sredstva, donacije   

Drugo (navedite)   

Skupaj   

 

 

Ocenjeni odhodki izvajanja celotnega projekta in njihovi deleži (navedite vrsto stroškov in 

ocenite njihovo vrednost npr: stroški dela, materialni stroški, stroški prevoza, tiskanje, promocija, 

idr.) 

Tabela 1: 

Struktura odhodkov projekta v letu 

2019 

V EUR v % 

Stroški dela    

Materialni stroški izvajanja 

projekta/prireditve 

(prostor, oprema projekta) 

  

   

   

   

   

Drugo   

Skupaj   

 

Zaprta finančna konstrukcija projekta pomeni, da so ocenjeni prihodki izenačeni z 

ocenjenimi odhodki. 
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5. Izjava: 
 

Prijavitelj (točen naziv in naslov) 

 

 

ki ga zastopam (ime in priimek) ____________________________________ 

s svojim podpisom:  

 

� potrjujem resničnost vseh navedb in podatkov v celotni dokumentaciji javnega poziva 

ter izjavljam, da sem razumel vsebino dokumentacije za sofinanciranje prijavljene 

prireditve oz. projekta v občini Trebnje. Dovoljujem, da se navedeni podatki preverijo 

in potrjujem, da bom pri tem sodeloval v vsem potrebnem obsegu, 

 

� strinjamo se s pogoji ter kriteriji javnega poziva, 
 

� izjavljamo, da za izvedbo prijavljene prireditve oz. projekta nismo pridobili sredstev na 

osnovi drugih javnih pozivov in razpisov Občine Trebnje v letu 2019 in prireditev oz. 

projekt ni bil oz. ne bo prijavljen na katerikoli drug javni poziv ali razpis Občine Trebnje 

v letu 2019. 

  

 

 

Datum: __________________ 

 

 

                                                                                   Podpis odgovorne osebe in žig: 

                                                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 


