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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI
SVETI TOMAŽ
za leto 2013
PODATKI O IZVAJALCU PROGRAMA
Ime (naziv) društva:
Naziv sekcije
(vpišite vse sekcije):

Sedež:
Poštna številka in kraj:
Telefon in fax:
Elektronska pošta:

Zakoniti zastopnik:
Naslov zakonitega zastopnika:
Tel. št. zakonitega zastopnika:
Številka transakcijskega računa:
Naziv banke:
Matična številka:
Davčna številka:
Davčni zavezanec (obkrožite):

DA

NE
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FINANCE (viri sredstev v preteklem letu)
Lastna sredstva:
Članarina:
Sponzorska sredstva:
Sredstva iz proračuna Občine Sv. Tomaž:
Drugi viri (________________________)
Skupaj:
FINANCE (viri sredstev v letu 2012)
Lastna sredstva:
Članarina:
Sponzorska sredstva:
Sredstva iz proračuna Občine Sv. Tomaž:
Drugi viri (________________________)
Skupaj:
OBVEZNE PRILOGE PRIJAVE:
-

potrdilo o registraciji društva
program za leto 2013
vsebinska predstavitev prijavljenega kulturnega programa za leto 2013
seznam in število članov s plačano članarino
seznam vadečih po posameznih skupinah
kraj in urnik vadbe
ime in priimek, ter usposobljenost strokovnih sodelavcev, ki vodijo program
v primeru delovanja na medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni
priložite ustrezna dokazila
podpisa izjava

Izvedba programa (plana dela) je pogoj za pridobitev sredstev v naslednjem
proračunskem letu.

V ____________, dne _________

Podpis zakonitega zastopnika:
________________________
žig
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Vrsta programa, ki ga izvaja društvo oziroma sekcija – v primeru izvajanja več
programov je potrebno za vsak program izpolniti svojo stran 3):
DRUŠTVO ________________________________________
SEKCIJA _________________________________________
VRSTA PROGRAMA: (glasbene, pevske, plesne, gledališke ali lutkovne …):
_____________________________________
Število vaj (po 2 šolski uri) v letu 2013
Število registriranih članov društva oz. sekcije
Mesec

Kraj izvedbe

Izvedeni samostojni* koncerti v letu 2013 v občini
IZPOLNIJO DRUŠTVA OZ. SEKCIJE, KI IZVAJAJO TOVRSTNE PROGRAME,

Samostojne predstave (premiere) v letu 2013
IZPOLNIJO DRUŠTVA OZ. SEKCIJE, KI IZVAJAJO PROGRAM

Udeležba na območnih srečanjih 2013
IZPOLNIJO DRUŠTVA OZ. SEKCIJE, KI IZVAJAJO PROGRAME

Udeležba na prireditvah v občini-2013

drugo

V ____________, dne _________

Podpis zakonitega zastopnika:
________________________
žig
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IZJAVA
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 iz Občine Sveti Tomaž na dan 31.12.
2012
Ime in priimek
Naslov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
43.
PO POTREBI TABELO FOTOKOPIRAJTE!!!

Občina

