VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV
OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2014

VLAGATELJ
(navedite društvo oz. ustanovo):

Ţig

Kraj in datum: __________________

Odgovorna oseba: _________________
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IZJAVA VLAGATELJA VLOGE
ZA SOFINANCIRNAJE PROGRAMOV DRUŠTEV

Vlagatelj
(navedite naziv):

_________________________________________________

Izjavljam,
(obkroţite črko pred posamezno izjavo)

a)

da ima sedeţ društva oz. sedeţ enote v Občini Škofljica;

b)

da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih in ima urejeno dokumentacijo, kot to določa
zakonodaja;

c)

da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da
nima članarine;

d)

da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. izjavljamo, da
imamo članarino v višini _______________€ v letu 2014;

e)
f)

da bomo občini v roku oddali poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu
2013;
da so vsebine programov predstavljene na predpisanih obrazcih, obrazci so izpolnjeni po
navodilih in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in
humanitarnih organizacij v Občini Škofljica;

g)

izjavo, da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;

h) da imamo poravnane vse finančne obveznosti do Občine Škofljica;
i)

razpisno dokumentacijo, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je naveden v točkah od
3a do 3h.

ţig

Kraj in datum:

________________

Podpis odgovorne osebe: _____________
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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/2006 in naslednji), Pravilnika o sofinanciranju programov
društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS, št. 26/2011), Odloka o
proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št 100/2011 in 83/2012) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št.
1/2010 in 101/2010) Občina Škofljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev
v Občini Škofljica v letu 2014
1.

Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

2. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga
posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,…
(v nadaljevanju: vlagatelj), ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih;
da ima sedeţ društva oz. sedeţ enote v Občini Škofljica;
da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;
da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da
društvo nima članarine;
da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;
da so oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu
2013.

3. Vloga mora vsebovati:
a) izjavo, da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih in dokazilo o registraciji dejavnosti;
b) izjavo, da ima sedeţ društva oz. sedeţ enote v Občini Škofljica;
c) izjavo, da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;
d) izjavo, da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo,
da društvo nima članarine;
e) izjavo, da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;
f) izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu
2013;
g) razpisno dokumentacijo, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je naveden v točkah od
3a do 3g.
4. Sofinancirani bodo sledeči programi v okvirnem obsegu sredstev :
a) programi ostalih društev:
b) turistični programi društev:
c) kulturni programi društev:
d) humanitarni programi društev:
e) mladinski programi društev:
f) programi veteranskih organizacij:

27.900 €
8.100 €
4.500 €
7.700 €
3.800 €
2.000 €
1.800 €

5. V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno
prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa, oz. ţe
dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev
javnega razpisa.
Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti
prejemnike sredstev da se ţe odobreni znesek ustrezno zniţa, za kar se sklene aneks k
obstoječi pogodbi.
6. Sredstva za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2014, ravno tako
morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.

7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki
razpolagajo z e – pošto, pa jo bomo poslali na njihov e – naslov.
V času trajanja razpisa, lahko dobite dodatne informacije med 8.00 in 12.00 uro na tel.
številki: 01 360 16 31 ali na e – pošti: alenka.peterlin@obcina.skofljica.si;.
8. Razpis je objavljen v Glasniku, na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica:
http://www.skofljica.si.
9. Vlagatelj mora vlogo poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v
sprejemni pisarni razpisovalca, do, 7. aprila 2014 (velja datum poštnega ţiga oz. datum
vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s
pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAM DRUŠTVA 2014«.
10. Vlagatelj mora na kuverto (leva stran zgoraj) obvezno pripisati svoj naziv in naslov.
11. Vlogo, ki ne bo prispela pravočasno in vlogo, katere ovojnica ne bo označena kot je
navedeno v 9. in 10. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala oz. jo bo s sklepom
zavrgla in na zahtevo vrnila pošiljatelju.
12. Odpiranje vlog (ne bo javno), bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 15.30_uri v sejni sobi občine
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica .
13. Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vlog.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s priloţeno pomanjkljivo dokumentacijo, bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, vlagatelja pozvala, da vlogo dopolni v roku
3 dni. Programi vlagateljev bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju programov društev neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
in meril, ki so priloga pravilnika.
14. V primeru da vlagatelj letnega programa društva nima poravnanih vseh obveznosti do Občine
Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu
15. Izvajalci bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
16. Z izvajalcem, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pisna pogodba.

Datum:
Šifra:

3. marec 2014
68100 – 2 / 2014
Občina Škofljica,
Ivan JORDAN, l.r.

ŢUPAN

Obrazec št. 1 – podatki o društvu in skupna ocena programov

OBČINA ŠKOFLJICA,

Šmarska cesta 3,

1291 Škofljica

E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si
Davčna številka:
SI72177918,
Matična št.: 5874602
Telefon:
360 16 00, 360 16 31,
Fax:
360 16 10
VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev neprofitnih in humanitarnih organizacij
v Občini Škofljica v letu 2014
1. PODATKI O VLAGATELJU
Naziv društva, skupine:

_________________________________________________________________

Naslov:

_________________________________________________________________

Predsednik oz. zastopnik:

__________________________________________________________________

Telefon / GSM:

_________________________________________________________________

Transakcijski račun:

__________________________________________________________________

Davčna številka:

__________________________________________________________________

Matična številka:

__________________________________________________________________

Naslov e – pošte:

__________________________________________________________________

2. PODROBNI PODATKI O DRUŠTVU ZA IZRAČUN MATERIALNIH STROŠKOV
Število točk
(izpolni komisija)

Program:
(materialni stroški društva)

A. Obkrožite oz. vpišite (izpolni društvo):
1. Število sekcij (za vsako sekcijo prejme društvo eno točko-obkroţite): 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

a) društvo nima članarine
b) društvo ima članarino
3. Število let delovanja društva od ustanovitve občine (vpišite):
______
(za vsakih pet let delovanja društva od ustanovitve občine:
3 točke)

03
00
1, 3, 6, 9, 12, 15

2. Članarina (obkroţite):

4. Mnoţičnost članstva (upoštevajo se samo člani, občani Občine Škofljica):
a) število vseh članov društva (navedite število):
_________
b) od tega iz Občine Škofljica (navedite število)
_________
5. Število vseh članov društva (upoštevajo se vsi člani društva):

5. Društvo je registrirano kot humanitarno (obkroţite):
6. Društvo je kategorizirano kot društvo (obkroţite):
7. Navedeni so vsi podatki za oglaševanje prireditve-obkroţite

_________

da
ne
a) občinskega pomena
b) krajevnega pomena

1t)
2t)
3t)
4t)
1t)
2t)
3t)
4t)

0 do 50
51 do 150
151 do 200
nad 200
0 do 50
51 do 150
151 do 200
nad 200
20
00
20
10

da

03

ne

00

Skupno število točk: (skupaj A, točke od 1 do 7):
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Obrazec št. 2 – program društva, zaporedna številka programa (obkrožite zaporedno številko)

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
(Obrazec je potrebno izpolniti za vsak program posebej!)
3. TOČKOVANJE PROGRAMA (izberite in obkrožite)
Obkrožite črko pred programom, ki ga prijavljate
(izpolni društvo):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Število točk (izpolni komisija):

turistični program
kulturni program
program društva veteranov
program društva - ostalo
program za mladino
humanitarni program
4. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA

Naslov programa: ___________________________________________________________________________
Kraj, ura in datum izvedbe programa: _____________________________________________________________
5 . OPIS PROGRAMA (navedeno izberite, obkrožite in vpišite naslov):
VRSTA PRIREDITVE (obkrožite ali vpišite):
A) program, ki ga prijavljamo bo namenjen
B) s programom, ki jo prijavljamo bomo sodelovali na
občinski prireditvi
C) s prireditvijo, ki jo prijavljamo bomo
D) program, ki ga prijavljamo je izobraževalnega značaja
(ustvarjalna delavnica, tečaj, predavanje)
Naslov programa:_______________________________

Št. točk
(oceni
komisija)

Obkrožite
a) članom društva
da
a)
soorganizirali
z društvom

b) občanom
ne

03 / 10
10 / 00

b)
gostovali
izven občine

10 / 10

da

ne

10 / 00

da

ne

10 / 00

da

ne

20 / 00

da

ne

03 / 00

E) program, ki ga prijavljamo se odvija preko celega leta
Naslov programa:_______________________________
F) program, ki ga prijavljamo je kategoriziran kot enkraten
projekt (npr. obletnica društva, kaseta, tisk brošure,
koledar, prireditev medobčinskega oz. drţavnega značaja,
velikonočna trţnica, boţična trţnica…)
Naslov programa:_______________________________
G) program, ki ga prijavljamo ni zajet v točkovniku
Naslov programa: ______________________________

7. FINANČNI NAČRT IZVEDBE POSAMEZNEGA PROGRAMA / PRIREDITVE:
A) FINANČNI NAČRT – PRIHODKI

ZNESEK

Občina Škofljica:
Drugo:

Skupaj prihodki:
B) FINANČNI NAČRT – ODHODKI
Predvideni stroški (honorarji, materialni stroški,…..):________________________________

ZNESEK

Skupaj odhodki:
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Obrazec 3 – letna finančna ocena vseh programov društva
8. CELOLETNI PREDVIDENI FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI
ZA DELO DRUŠTVA V LETU 2014
Finančni načrt mora vsebovati vse predvidene prihodke in odhodke društva v letu 2013.
Seštevek prihodkov in odhodkov mora biti enak seštevku vseh prireditev – programov skupaj.
FINANČNI NAČRT - PRIHODKI

ZNESEK

Občina Škofljica:
Sponzorji:
Članarina:
Drugo:

SKUPAJ:
FINANČNI NAČRT - ODHODKI

ZNESEK

Honorar:
Materialni stroški:
Drugo:

SKUPAJ:

Stanje na TRR društvu dne 31. 12. 2013:

____________________

Datum:

_______________________

Program pripravil:

_______________________

Ţig:
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OBČINA ŠKOFLJICA,

Šmarska cesta 3,

E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si,
Davčna številka:
SI72177918,
Telefon:
360 16 00, 360 16 31,

1291 Škofljica

Internet: http://www.skofljica.si
Matična št.: 5874602
Fax:
360 16 10

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov
v letu 2014
1. Pogoj za kandidiranje za javna sredstva za leto 2014 so oddana poročila za leto
2013. Obrazce ste prejeli. V primeru, da temu ni tako, nas takoj pokličite in vam jih
bomo poslali ponovno.
Obrazci v letošnjem letu nimajo sprememb, zato jih boste lahko ob doslednem
upoštevanju navodil, hitro in pravilno izpolnili. Za isti program ne morete kandidirati oz.
pridobiti sredstva na dveh razpisih.
2. Izpolnjevanje obrazcev po vrstnem redu:
OBRAZEC št. 1
 obrazec št. 1, točka 1: navedete podatke o društvu,
 obrazec št. 1, točka 2A (točke 1 do 7): vpišite zahtevane podatke oz. obkroţite črke.
OBRAZEC št. 2
POZOR: obrazec št. 2 je obvezno izpolniti za vsako prireditev posebej.
Glede na to, da ţe nekaj let uporabljamo podobne obrazce in enak sistem ocenjevanja
pričakujemo, da boste izpolnili obrazce v skladu z navodili, tako onemogočili
dopolnjevanje vlog (to namreč podaljša rok dobave sredstev vsaj za štirinajst dni)
in omogočili nakazilo sredstev v najkrajšem možnem roku.
 v desnem kotu zgoraj obvezno obkrožite zaporedno številko programa
(1,2,3,4,…). Oštevilčene obrazce si obvezno shranite zaradi kasnejšega
izračunavanja prispevka občine za posamezne programe.
 obrazec. št. 2, točka 3:
obkrožite samo eno kategorijo programov v katerega spada vaš program, ki ga
prijavljate (pri temu uporabljajte priloženi seznam prireditev po področjih).
 obrazec št. 2, točka 4: obvezno vpišite naslov prireditve. Vse prireditve, za
katere so vam znani podatki (naslov, kraj, ura in datum prireditve) pošljite do 15.
v mesecu na uredništvo Glasnika. Lahko po e – pošti: glasnik.skofljica@gmail.com
 obrazec št. 2, točka 5a:
obkroţite a ali b;
 obrazec št. 2, točka 5b:
obkroţite da ali ne;
 obrazec št. 2, točka 5c:
obkroţite a ali b;
 obrazec št. 2, točka 5d – g: obkroţite da ali ne;
 obrazec št. 2, točka 6a:
navedite predvidene prihodke, ki se nanašajo na konkretno prireditev,
 obrazec št. 2, točka 6b:
navedite predvidene odhodke, ki se nanašajo na konkretno prireditev,
Finančno ovrednotenih programov ne bomo mogli točkovati ! ! !

OBRAZEC ŠT. 3
 obrazec št. 3, točka 8: navedite vse predvidene prihodke in odhodke v letu 2014
DODATNA POJASNILA
3. Razpisna dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu, kot je navedeno v 3.
točki razpisa.
4. Na razpis ne prijavljajte programov, ki se nanašajo na državni (junij) ali občinski
praznik (september). Za prijavo programov za navedeni prireditvi boste pozvani s
posebnim javnim pozivom.
5. Izjave morajo biti potrjene s strani pripravljalca dokumentacije.
6. Z vsebino pogodb se morate natančno seznaniti, kajti v vsebini so navedeni zneski
in programi, za katere bo društvo prejelo sredstva.
Opozarjamo, da društva za posebne oz. izredne projekte prejmejo sredstva po
realizaciji (npr. izdaja zgoščenke, nakup uniforme, koledarja, praznovanje obletnice
ustanovitve društva, boţične delavnice sejem, velikonočne delavnice,…). Sredstva se
pridobijo na podlagi zahtevka in priloţene kopije računa o izvedbi. V primeru, da
zahtevka za nakaziko ne boste vloţili (v prilogi osnutek zahtevka), sredstva ostanejo
v proračunu.
Zadnji rok za vložitev zahtevka je 31. 11. 2014, razen v izrednih primerih ko se
projekt izvaja v decembru do 10. 12. 2014.
7. Na podlagi poročil izvaja občina nadzor nad izvajanjem programov in nad porabo
sredstev.
S podpisom pogodbe se društvo (poleg ostalega) zaveţe tudi, da bo predloţilo letno
vsebinsko in zaključno finančno poročilo. Predlagamo, da poročilo o izvedenih
programih v letu 2013 (v prilogi) izpolnjujete sproti in si tako prihranite teţave in čas ob
koncu leta, ko ga je potrebno oddati.
8. Za porabo sredstev, ki jih je društvo prejelo s strani občine, boste izpolnjeno
priloženo poročilo oddali do 31. 03. 2014 s prilogami dokumentov, ki jih pošiljate na
AJPES. Društvo, ki ne bo pravočano oddalo navedenega poročila, ne bo moglo
kandidirati na razpis za sredstva v letu 2014.
9. Obrazce lahko dobite tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur.
10. Svetujemo vam, da navedete manj prireditev in tiste izvedete. (ne bomo točkovali
sestankov UO ali organizacijskih skupin in podobne oblike druţenja). Na tak način bo
tudi točka imela višjo vrednost.
11. V primeru, da je v društvu prišlo do kadrovskih sprememb prosimo, da izpolnite
priloženo izjavo za objavo osebnih podatkov.
Društva, katera boste izpolnjeno in podpisano izjavo vrnila, bomo s soglasjem pristojne
navedene osebe, pridobljene podatke objavili na spletni strani Občine Škofljica. Izjavo
priloţite k razpisni dokumentaciji. (objavili bomo samo tiste podatke, katere se boste
strinjali).
12. Ţelimo vam obilo osebnega zadovoljstva in zadovoljstva obiskovalcev vaših predstav.
Ţupan in Uprava Občine Škofljica

Ostali programi: tečaji:

Ostali programi : predavanja:

izdelava voščilnic,
izdelava in ocenjevanje butaric,
izdelava adventnih venčkov.
slikanje na svilo.

tečaj nege,
tečaj orientacije
tečaj aranžiranja,
tečaj plesa
tečaj angleščine,…,
tečaj kozmetike,

sadjarstvo,
bio – vrtnarjenje………..

Sofinanciranje največ 2. programa na društvo

Sofinanciranje največ 4. programe na društvo

Sofinanciranje največ 2. programa na društvo

Sofinanciranje največ 2. programa na društvo

Prireditve po programih za leto 2014

Ostali programi:
delavnice za odrasle:

nogomet, odbojka, košarka, balinanje, šah, kartanje,
rekreacija v dvorani.

1. Ostali programi

Ostali programi: športna dejavnost:

Sofinanciranje največ 2. programa na društvo

Sofinanciranje največ 1. program na društvo

Ostali programi: družabna prireditev

pustovanje,
martinovanje
silvestrovanje.
ureditev kraja,
občni zbor.

Ostali programi: akcije:

1

2. Turistični programi

Turistični programi: projekti
ocenjevanja ( urejenosti vasi, …),

turistični večeri,
srečanje pod kozolcem,
praznik češenj,
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil,
srečanje Gradiščanov,
pohod: po Svarunovi poti, po Čemšeniški grajski poti,
pohod z baklami,
piknik (kostanjev, krompirjev…).
etnografski,….

Turistični programi: promocija
občine

Turistični programi: ostalo

Sofinanciranje največ 5. programov na društvo

Sofinanciranje največ 1. Program na društvo

1 izlet na društvo, sofinanciranje največ 5
programov na društvo (vključno z izletom)

sofinanciranje največ 15. programov na društvo

vodenje skupin po turističnih poteh občine: (Svarunova
pot, Čemšeniška grajska pot,…)
izlet,
občni zbor.

Kulturni programi: prireditve:

gledališka igra,
, srečanje harmonikarjev, kulturnih društev,
sodelovanje na proslavah,
kulturni večer,
koncert,
razstava (likovne, foto,…),
renesančni večer,
organizacija proslav,
pevski nastop.

3. Kulturni programi

Kulturni programi: ostalo

ogled kino predstave,
ogled gledališke predstave,
občni zbor.

obisk 1. predstave na društvo
obisk 1. predstave na društvo
sofinanciranje največ 3 programe na društvo
(vključno z 1 kino in 1 gledališko predstavo)

2

sofinanciranje največ 10. programov na društvo

4. Humanitarni programi
obiskovanje starejših občanov in članov društev,
prireditev namenjena zbiranju sredstev za humanitarne
namene,
pomoč socialno ogroženim posameznikom pomoč pri nakupu opreme, živil, kurjave, …
pomoč socialno ogroženim družinam –
pomoč pri nakupu opreme, živil, kurjave… ,
pomoč družinam z večjim številom otrok –
pomoč pri nakupu šolskih potrebščin
občni zbor

sofinanciranje največ 5. programov na društvo

Humanitarni programi:
organizirane akcije

dobri možje: (miklavž, božiček, dedek mraz),
pustovanje za otroke,
akcije mladih: luč iz Betlehema,
pravljični večer,
izdelava pustnih mask za otroke
otroški bazar, izdelava lutk

sofinanciranje največ 2. programa na društvo

5. Mladinski programi
Mladinski programi :
prireditve in delavnice

občni zbor

sofinanciranje največ 5. programov na društvo

Mladinski programi: ostalo

6. Programi veteranskih organizacij
Programi veteranskih:
organizirane akcije in prireditve

urejanje spomenikov,
sodelovanje na proslavah – praporščak,
priprava na komemoracijo,
komemoracija,
maša,
občni zbor.

3

7. izredni programi

-

-

obletnica delovanja društva,
izdaja koledarja,
izdaja CD,
izdaja brošure,
izvedba večjih projektov (zbiranje etnografskih podatkov,…),
organizacija prireditve medobčinskega ali meddržavnega obsega,
izvedba razpisa: (npr.: za spominek občine, …),
izdelava spletne strani društva,
božična delavnica,
velikonočna delavnica.

Sredstva za izredne projekte se črpajo iz postavke v katero društvo spada. V primeru, da društvo kandidira za program, ki ni naveden v tabeli ima komisija
pristojnost, da ga razvrsti v skupino prireditev kamor meni da prireditev spada. Komisija bo upoštevala bomo samo prireditve, ki bodo finančno
ovrednotene.
Pripravil: Jože Kastelec

4

SOGLASJE

Podpisani (ime in priimek): ____________________________________,
Stanujoč/a (naslov bivališča): _________________________________,
sem zakoniti/zakonita zastopnik/zastopnica društva (navedite društvo) :
__________________________________________________________
in dajem soglasje, da se moji sledeči podatki objavijo na spletni strani
Občine Škofljica.

Vpišite:
a) Ime in priimek:
b) Naslov:
c) Elektronski naslov:
d) Prenosni telefon:
e) Stacionarni telefon

Kraj in datum: _____________________________

Podpis:______________________

Obrazec 1
OBČINA ŠKOFLJICA,
Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica
E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si
Davčna številka:
SI72177918,
Matična št.: 5874602
Telefon:
360 16 00, 360 16 31,
Fax:
360 16 10

POROČILO O PORABI SREDSTEV
neprofitnih organizacij, društev in združenj
v Občini Škofljica za obdobje
od 01. 01. 2013 – 31. 12. 2013
(Poročilo je obvezno oddati do 31. 03. 2014)

1. PODATKI O PREDLAGATELJU

Naziv društva:

_____________________________________________________

Naslov:

_____________________________________________________

Predsednik oz. zastopnik: _____________________________________________________
Telefon / prenosni telefon:_____________________________________________________
Naslov elektronske pošte: _____________________________________________________
==========================================================================
Finančne podatke pripravil:

___________________________

Telefon / prenosni telefon:

___________________________

Odgovorna oseba:

___________________________

Datum:

___________________________
Ţig:

OPOZORILO:
Obvezne priloge poročila o porabi sredstev so fotokopije;
- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida in
- poročilo o izvedbi programov, ki ga boste poslali na AJPES

Obrazec 2

3. FINANČNO POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2013

Finančno poročilo mora vsebovati vse prihodke in odhodke društva v letu 2013.
FINANČNO POROČILO - PRIHODKI
Občina Škofljica
Sponzorji
Članarina
Drugo

ZNESEK

SKUPAJ

FINANČNO POROČILO - ODHODKI
Materialni stroški
Honorarji
Drugo

ZNESEK

SKUPAJ

Stanje na transakcijskem računu društva na dan 31. 12. 2013: _______________________

Podpis odgovorne osebe:

Ţig

Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DRUŠTVO:
Datum in kraj izvedbe
programa

___________________________
Število
obiskovalcev
(ocena)

Prireditev je bila
oglaševana
(npr. Glasnik,
Zeleni val,..)

1

Prihodki za izvedbo
programa (obkroţite in
vpišite v program)
a) občina:__________€
b) ostalo: __________ €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dejanski stroški
izvedbe
programa

Obrazec št. 4
Poročilo o porabi sredstev in izvedenih programih v letu 2013, sofinanciranih s strani Občine Škofljica na podlagi javnega razpisa

Naziv programa
sofinanciranega s strani občine

Turistični programi

Kulturni programi

1. Poročilo o izvedbi programov v letu 2013

Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

Naziv programa
sofinanciranega s strani občine

Programi društva
veteranov

Programi društev - ostalo

Programi za mladino

1. Poročilo o izvedbi programov v letu 2013

Datum in kraj izvedbe
programa

Število
obiskovalcev
(ocena)
Prireditev je bila
oglaševana
(npr. Glasnik,
Zeleni val,..)

Prihodki za izvedbo
programa (obkroţite in
vpišite v program)
c) občina:__________€
d) ostalo: __________ €

1

Dejanski stroški
izvedbe
programa

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Zap.
št.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naziv programa
sofinanciranega s strani občine

Humanitarni programi

Naziv programa sofinanciranega s
strani občine

1. Poročilo o izvedbi programov v letu 2013

Datum in kraj izvedbe
programa

Število
obiskovalcev
(ocena)

Izvedeni nenačrtovani programi
Datum in kraj izvedbe
programa

Število
obiskovalcev
(ocena)

Prireditev je bila
oglaševana
(npr. Glasnik,
Zeleni val,..)

Prireditev je bila
oglaševana
(npr. Glasnik,
Zeleni val,..)

Prihodki za izvedbo
programa (obkroţite in
vpišite v program)
e) občina:__________€
f) ostalo: __________ €

Prihodki za izvedbo
programa

1

Dejanski stroški
izvedbe
programa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dejanski stroški
izvedbe programa

€
€
€
€
€
€
€
€

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neizvedeni načrtovani programi

1. Poročilo o izvedbi programov v letu 2013

Neizvedeni načrtovani programi
Obvezno navedite razlog zakaj posamezni program,
ki ga je občina sofinancirala, ni bil izveden

Ţig

Podpis odgovorne osebe:______________

1

OBČINA ŠKOFLJICA

Društvo: _________________________________

Šmarska cesta 003
1291
ŠKOFLJICA

Naslov: _________________________________
1291 ŠKOFLJICA
Datum:
Znak:
Davčna številka (Občina Škofljica):
Matična številka (Občina Škofljica):

_______________
_______________
SI72177918
5874602

ZADEVA: ZAHTEVEK ZA NAKAZILO SREDSTEV št. ____/2014
TRANSAKCIJSKI RAČUN društva:

_____________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA

društva:

_____________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA

društva:

_____________________________________

NAMEN ZAHTEVKA (pojasnilo):
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju programov društva v letu 2014, št.
_____________ z dne ________________, vam pošiljamo zahtevek za nakazilo
odobrenih sredstev za izvedbo posebnega projekta (navedite naziv na razpis
prijavljenega in izvedenega projekta: npr. tisk koledarja, izdelava spletne strani društva,
izvedba prireditve,…):
_________________________________________________________

_________€
€

SKUPAJ ZA NAKAZILO:

Znesek nakažite v pogodbenem roku na navedeni TRR društva / kluba. V primeru
nepravočasno poravnanih obveznosti vam bomo zaračunali zakonite zamudne obresti.

_____________________________
PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE
Poslano:
naslovniku
arhiv
Priloga:
fotokopije računov

žig

POROČILO DRUŠTVA: ___________________________ O IZVEDENI PRIREDITVI: ________________________

 vrsta prireditve

 organizator prireditve:

______________________________

______________________________

_____________________________

a) Podatki o organizatorju in prireditvi

 kraj in datum prireditve:

ZNESEK

______________________________

FINANČNO POROČILO – PRIHODKI

 število udeležencev (ocena):
b) Podatki o prihodkih prireditve:

Občina Škofljica
Sponzorji
Drugo:

SKUPAJ:




hrana in pijača: _____________________________________________________________________________

ansambel:__________________________________________________________________________________

oglaševanje (radio, plakati, tisk majic za priložnost organizirane prireditve,…)
navedite:___________________________________________________________________________________

___________________€

___________________€

___________________€

___________________€

c) Podatki o odhodkih prireditve:

najemnina objekta za izvedbo prireditve:__________________________________________________________

___________________€

ZNESEK

odlikovanja, priznanja:________________________________________________________________________

___________________€

FINANČNO POROČILO – ODHODKI

drugo (navedite) :

€

SKUPAJ:

a) SKUPAJ PRIHODKI NAD ODHODKI:

Podpis odgovorne osebe:_________________________________

€

žig

ali
b) SKUPAJ ODHODKI NA PRIHODKI:

Datum: _________________

