OBR.1
RAZPISNI OBRAZEC
ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN
DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI, TURISTIČNI IN
HUMANITARNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022
I. Podatki o prijavitelju
a) Osnovni podatki:
Naziv prijavitelja:
Naslov oz. sedež:
Tel./fax:

e-naslov:

Davčna številka:
Matična številka
Številka TRR računa:
Ime banke :
Pravno-organizacijska oblika:

- društvo

- zavod

(ustrezno obkroži oz. vpiši)

- ustanova

- drugo __________________

Datum registracije prijavitelja:___________________________________
b) Podatki o odgovorni osebi oz. zakonitemu zastopniku prijavitelja:
Ime in priimek:
Funkcija:
Tel./fax:

e-naslov:

c) Podatki o kontaktni osebi prijavitelja:
Ime in priimek:
Funkcija:
Tel./fax:

e-naslov:

č) Področje delovanja:_______________________________________________________________

II. Podatki o aktivnosti
Naziv/ime prijavljene aktivnosti (katero aktivnost prijavljate):

Kratek povzetek vsebine aktivnosti, cilji oz. namen aktivnosti, kakšen je doprinos izvedbe
aktivnosti za območje Občine Črnomelj ter predstavitev prijavitelja (na katerem področju
delujete, kakšen imate plan v tem letu, vaši cilji, načrti, število članov, ipd.):

Ali je prijavljena aktivnost tradicionalna?
a) Da, in traja neprekinjeno že_________let.
b) Ne.
Ali prijavitelj obeležuje obletnico (jubilej) delovanja:
a) Da, ___________(navedite katero obletnico)
b) Ne.
Ali se bo prijavitelj s svojo aktivnostjo udeležil mednarodnega tekmovanja:
a) Da, katerega _________________
b) Ne.
Predvideno število obiskovalcev prijavljene aktivnosti: ____________.
Navedite kraj oz. lokacijo, kjer se aktivnost izvaja:

Udeleženci (npr. nastopajoči) aktivnosti so iz:
a) Občine Črnomelj
b) Drugih občin, regije, državni ali mednarodni nivo.
Katere druge organizacije, poleg vaše, so še vključene v organizacijo vaše aktivnosti:

Ali je aktivnosti memorialnega značaja? (obkrožite in dopolnite):
a) Da, aktivnost je organizirana ob ______________________________
b) Ne.
Aktivnost je dobrodelnega (humanitarnega) značaja:
a) Da
b) Ne.
Čas izvajanja aktivnosti:
a) Enodnevna,
b) Večdnevna.
Ali prijavitelj uveljavlja stroške za nujna investicijsko vzdrževalna dela?
a) Da, katera___________________________________, vrednost nujnih
vzdrževalnih del _____________________
b) Ne.

investicijsko

Ali prijavitelj uveljavlja stroške za nabavo opreme?
a) Da, katere______________________________________, vrednost opreme __________________
b) Ne.
III. Izjava
Izjavljamo, da:
− smo registrirani za opravljanje aktivnosti, za katero se prijavljamo;
− delujemo že več kot eno leto;
− imamo zagotovljene osnovne pogoje za uresničitev načrtovane aktivnosti;
− delujemo v skladu z veljavnimi predpisi in so naše aktivnosti dostopne širšemu krogu
obiskovalcev;
− da za namen razpisa dovoljujemo Občini Črnomelj pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc;
− za prijavitelja ne veljajo določbe o omejitvah poslovanja, določene v Zakonu o integriteti
in preprečevanju korupcije;
− da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo;
− so podatki navedeni v prijavi resnični, kar zagotavljamo od materialno in kazensko
odgovornostjo ter smo seznanjeni z dejstvom, da je navedba neresničnih podatkov
osnova za prekinitev pogodbe in vračilo že prijetih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi;
− se strinjamo z javno objavo podatkov o izbranih aktivnostih ter odobrenih in izplačanih
sredstvih v skladu z veljavnim zakonom o dostopu do informacija javnega značaja in
zakonom o varstvu osebnih podatkov;
− za prijavljeno aktivnost nismo prejeli drugih sredstev iz proračuna občine Črnomelj;
− se strinjamo z vsemi določili vzorca pogodbe in soglašamo z morebitnimi manjšimi
spremembami.
Kraj in datum:
_________________________

Podpis odgovorne osebe:
žig

______________________

