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PRIJAVNI OBRAZEC NA JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO V OBČINI VODICE 
ZA LETO 2019 

 

I. OSNOVNI PODATKI PRIJAVITELJA:  
    

1. Ustrezno obkrožite in označite: 

a) klub,  

b) društvo, 

c) posameznik,  

d) zavod,  

e) drugo: ____________________________ 

2. Naziv: ___________________________________________________________________        

3. Naslov/sedež:_____________________________________________________________ 

4. Telefonska številka:_________________________________________________________ 

5. Elektronski naslov: _________________________________________________________ 

6. Zakoniti zastopnik: _________________________________________________________ 

(izpolnijo samo društva, zavodi, klubi,…)  
7. Matična številka/EMŠO: _____________________________________________________ 

8. Davčna številka: ___________________________________________________________ 

9. Številka tekočega računa: ___________________________________________________ 

10. Število vseh članov:________  

(izpolnijo samo društva, zavodi, klubi,…)  

11. Število članov prijavitelja, ki so občani Občine Vodice:______________________________ 

(izpolnijo samo društva, zavodi, klubi,…) 

 

OBVEZNE PRILOGE: 

 Dokazilo izvajalca o opravljanju dejavnosti ali o ustrezni registraciji – priložiti kopijo 

odločbe o vpisu v register (ne velja za fizične osebe); 

 Dokazilo o delovanju na neprofitni osnovi (ne velja za fizične osebe). 

 

II. PODROČJE DELOVANJA:  

1. Ustrezno obkrožite: 

a) KULTURNO 

b) ŠPORTNO 

c) STROKOVNO 

d) USTVARJALNO 

e) IZOBRAŽEVALNO 

f) DRUŽABNO 

 

http://www.vodice.si/
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Prijavni obrazec za javni razpis Pokroviteljstvo v občini Vodice za leto 2019 
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III. PODATKI O PREDMETU (PROJEKT/ PROGRAM/ PRIREDITEV): 

OPOMBA: Prijaviti je mogoče največ 1 PREDMET (projekt/ program/ prireditev). 

 
1. Naziv predmeta:__________________________________________________________ 

 
 

2. Predviden kraj in čas izvajanja predmeta:______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
       3. Opis predmeta:  

               (Natančna vsebinska predstavitev predmeta – lahko tudi kot ločena priloga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Poimenski seznam članov prijavitelja s stalnim prebivališčem v Občini Vodice: 

 
 

5. Čas izvajanja predmeta – Koliko časa (let) že izvajate predmet, ki ga prijavljate: 
 
 ____________________ 

 
6. Izjave: 

1. Izjavljamo, da predmet, ki ga prijavljamo na Javni razpis - Pokroviteljstva v 
Občini Vodice za leto 2019 ni bil financiran iz proračuna Občine Vodice in tudi ni 
in ne bo prijavljen na katerikoli drugi razpis Občine Vodice za leto 2019. 

 
2. Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v tej prijavi točni ter da se strinjamo s 

preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. 
 
 

V_____________, dne ___________      ______________________ 

                 zakoniti zastopnik   

 
                                                                                                Žig 

Zap. št. Ime in priimek Naslov  Pošta 
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2.    

3.    

4.    
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10.    


