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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE ŠPORTNIH 

DRUŠTEV IN KLUBOV MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2018 

 
PODATKI O IZVAJALCU 

 
A. SPLOŠNI PODATKI IZVAJALCA 

 
OSNOVNI PODATKI VPIŠI PODATKE V TABELO 
URADNI NAZIV IZVAJALCA (naziv v pravnem prometu)  
URADNI NASLOV IZVAJALCA (v pravnem prometu)  
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ  
POŠTO POŠILJATI NA NASLOV (popolni naslov)  
  
TELEFONSKA ŠTEVILKA  
ŠTEVILKA TELEFAKSA  
E-POŠTA  
NASLOV SPLETNE STRANI  
ŠTEVILKA ZADNJE VELJAVNE ODLOČBE O 

REGISTRACIJI 

 

 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA  
DAVČNI ZAVEZANEC       DA              (ustrezno obkroži)           NE 
MATIČNA ŠTEVILKA  
DAVČNA ŠTEVILKA  

 

 
B. PODATKI O ORGANIZACIJSKIH DELAVCIH 

 
FUNKCIJA PRIIMEK IN IME TELEFON GSM 
PREDSEDNIK    
KONTAKTNA OSEBA    
Drugo:   
ZAKONITI ZASTOPNIK  Oseba, ki je navedena v odločbi o registraciji društva. 

 

 
C. PODATKI O ČLANSTVU  PRIJAVITELJA (število oseb: izvajalci letnega programa 

športa ter vsi ostali člani prijavitelja) 

 
SPOL Do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 20 let Od 20 do 65 let Nad 65 let 
MOŠKI      
ŽENSKE      
SKUPAJ      

 

 
P.S.  

OBRAZEC JE POTREBNO ČITLJIVO  

IZPOLNITI S TISKANIMI ČRKAMI!                                    Žig                                 Podpis zastopnika izvajalca 
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  D. PRILOGE, KOT DOKAZILO ZA IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH   POGOJEV 

(Izpolnjeni prijavi na javni razpis je potrebno priložiti naslednje priloge): 

 

1) dokazilo o pravno organizacijski obliki  

 

 fotokopijo odločbe o vpisu v register društev, 

 obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

 statut oz. pravila društva. 

 

2) dokazilo o izboru za sofinanciranje športnih programov v MOK za preteklo leto 

 

 fotokopijo sklepa ali pogodbe o sofinanciranju športni programov v MOK za preteklo 

leto. 

 

3) dokazila kot pogoj za izbor za sofinanciranje skladno z merili 

 

 finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta (pri 

čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z 

veljavnimi predpisi v RS), 

 

 tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja); kot dokazilo se 

šteje datum ustanovitve društva ali kluba ter število let tekmovanja v članski 

kategoriji, za kar kot dokazilo šteje potrdilo nacionalne panožne zveze,  

 

 medijska odmevnost (povprečno število obiskovalcev na tekmah enega izmed 

ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni ravni za preteklo tekmovalno sezono); kot 

dokazilo se šteje podatek, ki ga izda nacionalna panožna zveza. 

 

4) dokazila za določitev višine  sofinanciranje skladno z merili 

 

 množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge 

prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž, kot dokazilo se šteje potrdilo o številu registriranih 

tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž, ki ga izda nacionalna 

panožna zveza), 

 

 razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov oziroma društev 

športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž, kot dokazilo se šteje potrdilo o številu 

klubov oziroma društev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž, ki ga izda 

nacionalna panožna zveza), 

 

 razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (Število vključenih držav v 

mednarodne panožne zveze, kot dokazilo se šteje potrdilo o številu vključenih držav v 

mednarodne panožne zveze, ki ga izda nacionalna panožna zveza). 

 

OPOMBA : Zgoraj navedeno dokumentacijo pod točko 1 predložijo prijavitelji samo v 

primeru sprememb oz. dopolnitev le-te glede na lanskoletno prijavo v skladu s točko 2. 

 

 

 
Žig                                 Podpis zastopnika izvajalca 


