Navodila glede izpolnjevanja obrazcev:
Prijavitelj mora obvezno izpolnite vse zahtevane podatke, ki so v obrazcih zahtevani.
Pogoji in merila so navedeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev v
občini Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Sveti Tomaž št. 16/2007 in Uradno glasilo občine
Sveti Tomaž 8/2014), ki je objavljen na spletni strani občine.

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU TURIZMA V OBČINI SVETI TOMAŽ V LETU 2017

Naziv izvajalca-prijavitelja
Naslov izvajalca
Davčna št.
Matična št.
Davčni
zavezanec
obračun DDV

za

DA
NE
Ime in
priimek

Kontaktna oseba

Telefon
E-pošta
Naslov

Podatki o banki prijavitelja
Ime banke
Številka računa
Članarina
Število članov s plačano
članarino v letu 2017
Ime in priimek predsednika
društva
Ime in priimek blagajnika
društva
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Opomba:Če kandidirate s več programi, morate za vsak program izpolniti navedeno stran:
- Opis programa:

-Cilji programa:

- Število udeležencev programa

- Čas izvedbe programa:

- Kraj izvedbe programa:

Če kandidirate s več programi, morate za vsak program izpolniti na navedeno stran:
Viri sredstev za izvedbo prijavljenega programa oz.projekta:
VREDNOST PROJEKTA:_____________€
VIRI SREDSTEV
1.
2.
3.
4

ZNESEK

LASTNA SREDSTVA
OBČINA Sveti Tomaž
Drugi viri_____________
SKUPAJ

Datum:

Predsednik društva:
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Ostale načrtovane aktivnosti društva na območju občine Sveti Tomaž v letu 2017:

Datum:

Predsednik društva:
____________________________

Obvezna priloga:
-Podatki o financiranju
-izjava
-člani s plačano članarino

3

PODATKI O FINANCIRANJU- obvezna priloga

PRIHODKI:

Realizirani prihodki v letu 2016 Planirani prihodki v letu 2017

1. Prejeta sredstva po
pogodbi(občina)
2. Članarine
3. Dotacije
4. Sponzorji
5. Darila, donatorji
6. Drugo

SKUPAJ

ODHODKI:

Realizirani odhodki v letu 2016 Planirani odhodki v letu 2017

1. Stroški najema objektov
2. Stroški opreme
3. Stroški izobraževanja
str. kadra
4. Prijavnine in takse za
tekmovanja
5. Prevozni stroški
6. Drugo

SKUPAJ

Poročilo izpolnil:________________
Podpis

Predsednik _________________
Podpis
Žig:

Datum in kraj: ______________________
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IZJAVA- OBVEZNA PRILOGA
Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) _____________________, ki zastopam
društvo/organizacijo ________________________________ IZJAVLJAM,
 da ima naše društvo/organizacija zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in
prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
 da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to
določa zakon o društvih;
 da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
 da bomo občinski upravi vsako leto predložili poročilo o članstvu, poročilo o realizaciji
programov in doseženih rezultatih, ter plan aktivnosti;
 da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila;
 da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemamo vso
odgovornost;
 da se z oddajo razpisne dokumentacije strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:
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PRILOGA 1 – ČLANI S PLAČANO ČLANARINO v letu 2017
Ime in priimek
1.

Naslov

Občina

Spol M/Ž

Starost (let)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
PO POTREBI TABELO FOTOKOPIRAJTE!!!
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