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Javni razpis za sofinanciranje neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih
dejavnosti in zdravstva v občini Duplek v letu 2018

PRIJAVNI OBRAZEC

PODATKI O PREDLAGATELJU
Uradni naziv
Naslov
Pošta in kraj
Odgovorna oseba
Matična številka
Telefon
Elektronska pošta
TRR

Občina
Davčna številka

PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJA
Ime in priimek
Naslov
Pošta in kraj
Telefon
Elektronska pošta

Funkcija

Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v tem in
vseh ostalih priloženih razpisnih obrazcih.

Ime in priimek odgovorne osebe
Podpis odgovorne osebe

(žig)

PODATKI O DEJAVNOSTI
Število članov s plačano
članarino
Društva, ki nimajo sedeža v
občini Duplek – delež članov,
ki so občani občine Duplek
Organiziranje humanitarnih
akcij (navedite naziv, čas in
kraj akcije in predvideno
število udeležencev)
Organiziranje zdravstvenih
preventivnih akcij (navedite
naziv, čas in kraj akcije in
predvideno število
udeležencev
Organiziranje izobraževanja,
predavanj na področju
socialno humanitarnih in
zdravstvenih dejavnost
(navedite naziv, čas in kraj
izobraževanja in predvideno
število udeležencev)
Organiziranje strokovnih
ekskurzij
Organiziranje športnih
aktivnosti za starejše (navedite
panogo, število udeležencev v
skupini, število skupin
Organiziranje kulturnih
dejavnosti za starejše občane
(navedite področje, število
skupin in število udeležencev v
skupini)
Organiziranje kulturnih in
športnih prireditev
neprofitnega značaja za
starejše občane (navedite
naziv prireditve, čas in kraj
prireditev in predvideno
število udeležencev)
Izdajanje publikacij s
področja
Udeležba na simpozijih in
konferencah o tematiki, na
državni oz. mednarodni ravni

Obvezne priloge:
- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec;

-

letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine prireditev, ki jih bo društvo
organiziralo ali na njih sodelovalo;
letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen;
poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu društvo prejelo od Občine Duplek,
kopija finančnega poročila za leto 2017, ki ga društvo predloži davčni upravi,
poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2017 (vsebinsko poročilo z dokazili o izvedenih
aktivnostih)
seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču
izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti

(Naziv društva oz. organizacije)

IZJAVA
Izjavljam, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti.

Ime in priimek odgovorne osebe

Podpis odgovorne osebe

(žig)

FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2018

IZVAJALEC PROGRAMA:
ODHODKI
VRSTA DOHODKA

PREDVIDENI ODHODKI
V EUR

Stroški dela
Zaposlitve
Avtorski honorarji
Podjemna pogodba
Študentsko delo
Prostovoljno delo
Potni stroški
prostovoljcev

zaposlenih

in

Stroški storitev skupaj
Stroški izobraževanj
Stroški pogostitve
Najem opreme
Stroški prevoza
Stroški promocije
Tiskovine
Objave v medijih
Drugi promocijski materiali
Distribucija
promocijskih
materialov
Stroški materiala in opreme
Potrošni material
Nakup osnovnih sredstev
Posredni stroški (največ do 10 %
celotne vrednosti programa)
SKUPAJ VSE

PRIHODKI
VRSTA PRIHODKA

PREDVIDENI PRIHODKI V
EUR

Sredstva občine
Lastna sredstva
Sredstva EU
Sredstva proračuna RS
Sponzorstva
Donacije
Sredstva drugih lokalnih skupnosti
Prispevki uporabnikov
Drugo
SKUPAJ

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

