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SPLOŠNI PODATKI O PREDLAGATELJU TER IZJAVA O RESNIČNOSTI NAVEDB IN 

VERODOSTOJNOSTI PRILOŽENIH DOKUMENTOV 
(izpolnite čitljivo) 

 

I. PODATKI O PREDLAGATELJU: 
 

Uradni naziv predlagatelja (društva):  

Naslov oz. sedež društva:  

Poštna številka in kraj pošte:  

 

Matična številka društva:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega računa:  

    

Telefon:  GSM:  

Elektronski naslov:  

 
 
 
II. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJA: 

Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik predlagatelja, s katerim bo sklenjena pogodba o dodelitvi 
sredstev za sofinanciranje programov v letu 2019 in ki nosi odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi 
obveznostmi. 
 
Ime in priimek:                

Naslov :            

Telefon / faks:            

Elektronski naslov:           

Funkcija v društvu:           

 
 
III. OSTALI  PODATKI O PREDLAGATELJU: 
 

1. Število VSEH REGISTRIRANIH ČLANOV društva v letu 2019:  

2. Število članov društva S PLAČANO ČLANARINO:  

3. Število članov društva Z BIVALIŠČEM V  OBČINI ROGAŠKA SLATINA:  
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IV. ALI IMA DRUŠTVO PRIDOBLJEN STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V  
     JAVNEM INTERESU:   
 

DA     NE    (obkroži) 
 
(Obvezna je priloga oz. dokazilo, da je društvu s strani pristojnega ministrstva dodeljen status 
društva, ki deluje v javnem interesu - ODLOČBA PRISTOJNEGA MINISTRSTVA O PODELITVI 
STATUSA 

 
 
V. POTREBNE PRILOGE K PRIJAVI NA RAZPIS: 
 
 

1. POROČILO o realizaciji programa dela za leto 
2018 zajema: 

a ) Poslovno – poročilo (kratko opisno) o 
delu v letu 2018 

b ) Finančno poročilo za leto 2018 

 
  

2. Program dela za leto 2018 zajema: 

a ) Program dela za leto 2019 – VSEBINSKI  
OPISNI DEL 

b ) Finančni plan za leto 2019 

  

3.  
Dokazilo, da je društvu s strani pristojnega ministrstva dodeljen status društva, ki deluje v 
javnem interesu, v kolikor je na vprašanje pod številko IV. odgovor DA. 

 
 
 
VI. IZJAVA ODGOVORNE OSEBE: 
 
Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v tem in v vseh 
priloženih razpisnih obrazcih in izjavljam, da sprejemam pogoje razpisne dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  (žig)  

   Podpis odgovorne osebe: 
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 

 
 
 
1. PRIHODKI 

- članarina             

- občinski proračun            

- sponzorji             

- drug prihodki - navedi ________________________________________________ 

             

             

SKUPAJ   ________________________ 

 

 

 

2. ODHODKI (pretežni del porabe) 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

   SKUPAJ ___________________________  

 

 

     

 

Razlika med prihodki in odhodki __________________________________________ 

 

 

 
 
Datum:  (žig)  

   Podpis odgovorne osebe: 
 


