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Obrazec 1: PRIJAVNI OBRAZEC 

 
 

 
za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva 

 

v občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2018 

 

 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU                                                                   

 
 

Naziv društva oziroma 

združenja: 
 

 

 

Ime in priimek odgovorne 

osebe: 

 

 

Naslov/sedež: 

 

Ulica/hišna št.: 
 

 

Poštna št./kraj: 

 

Telefon: 

 

 

 

E pošta:  

 

 

Davčna številka: 
 

 

        

Številka računa: 
     

 
- 

           

Banka, pri kateri je odprt 

račun: 

 

 

Članstvo v društvu  

 

 

Število vseh članov: 
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 Obrazec 2: PODATKI O  DELOVANJU DRUŠTVA OZ. ZDRUŽENJA 

Kriteriji 
 

Točke za 

posamezni 

kriterij 

BELA POLJA 

IZPOLNI 

VLAGATELJ 

BELA POLJA 

IZPOLNI 

VLAGATELJ 

Število doseženih 

točk (IZPOLNI 

KOMISIJA!) 

1. Vrednost izvedenih aktivnosti v letu 2017 
  - Označite s križcem - - 

do 2.500 EUR 5 točk 
 - 

 
od 2.501 EUR do 5.000 EUR 10 točk  - 

 
od 5.001 EUR do 7.500 EUR 15 točk  - 

 
nad 7.500 EUR 20 točk  - 

 
2.  Število članov z območja občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici  

(1 član = 1 

točka) 
Vpišite 

število 
 

- 

 

3.   Sedež društva v občini Sveti Jurij ob Ščavnici  100 točk 
Obkrožite DA    NE - 

 
4.  Strokovno izobraževanje na temo kmetijstva  

- Vpišite število 
Vpišite kratka imena izobraževanj in številke 

prilog, ki jih prilagate kot dokazila 
- 

4.1 Organizacija in izvedba seminarjev, predavanj na 

območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

10 točk/seminar 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
 

4.2 Organizacija in izvedba tečajev  s praktičnim prikazom 

na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

10 točk/tečaj 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
 

4.3 Organizacija in izvedba strokovno - izobraževalne 

ekskurzije 

5 točk/ekskurzijo 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
 

5.  Promocijska dejavnost na temo kmetijstva 

  
- Vpišite število 

Vpišite kratka imena publikacij in številke 

priloge, ki jih prilagate kot dokazila 
- 

5.1 Izdaja zgibank v preteklem letu (minimalna naklada je 

dvakratno število članov) 

10 točk/izdajo 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
 

5.2 Izdaja promocijsko informativnega materiala (minimalna 

naklada je dvakratno število članov) 

5 točk/izdajo 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
 

5.3 Internetna stran 15 točk 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 
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6.   Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva na območju občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici 

 

- Vpišite število 

Vpišite kratka imena prireditev ali tekmovanj in 

številke prilog, ki jih prilagate kot dokazila - 

6.1 Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

na občinski ravni 

30 točk/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____  

6.2 Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

na regijski ravni 

60 točk/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____  

6.3 Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

na državni ravni 

100 točk/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____  

7.   Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva izven občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
- 

Vpišite število 
Vpišite kratka imena prireditev ali tekmovanj in 

številke prilog, ki jih prilagate kot dokazila 
- 

7.1 Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva izven občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na 

regijski ravni 

3 točke/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____  

7.2 Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj  na 

temo kmetijstva izven občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na 

državni ravni 

5 točk/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____  

8.  Sodelovanje društev na prireditvah - 
Vpišite število 

Vpišite kratka imena prireditev ali tekmovanj in 

številke prilog, ki jih prilagate kot dokazila 
- 

8.1 Sodelovanje društev na prireditvah v občini Sveti Jurij 

ob Ščavnici 

20 točk/prireditev 

 

1.___________________________________, št. priloge:____ 

2.___________________________________, št. priloge:____ 

3.___________________________________, št. priloge:____ 

4.___________________________________, št. priloge:____ 

5.___________________________________, št. priloge:____ 

6.___________________________________, št. priloge:____ 

 

Skupaj vse dosežene točke: - - 

 

-   
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Obrazec 3: IZJAVE VLAGATELJA 

 
Izjavljamo, 
1. da sprejemamo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za sofinanciranje programov društev na 

področju kmetijstva v občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2018 ter pripadajoči razpisni 
dokumentaciji, 

2. da so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični, 
3. da priložene fotokopije ustrezajo originalom, 
4. da za iste upravičene stroške kot jih navajamo v tej vlogi, nismo pridobili sredstev oz. nismo v 

postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici, Republike Slovenije ali EU), 

5. da bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še najmanj 5 let po 
izplačilu sredstev, 

6. da se strinjamo z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega 
razpisa. 
 

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 
 

Žig 
Podpis pooblaščene osebe 

 
__________________________ 

 

 

Obrazec 4: PRILOGE 

 

DOKAZILA oz. PRILOGE (priložite k obrazcem) 
 
Obkrožite priloženo! 
a) OBVEZNE PRILOGE  

1. Dokazila o registraciji društva oz. zveze (kopija Odločbe o vpisu v register društev) 
2. Fotokopija členov statuta društva v katerih ima društvo opredeljeno svojo dejavnost 
3. Dokazila o aktivnih članih s stalnim prebivališčem v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 

(seznam z imeni priimki in naslovi članov društva v letu 2018) 
4. Plan dela za leto 2018 – terminski in finančni plan 

b) NEOBVEZNE PRILOGE (V primeru, da katera izmed prilog ni priložena, se ne poziva k 
dopolnitvi vloge, ampak se program v tem delu ne točkuje) 
5. Dokazila o izvedenih aktivnostih, kopija finančnega poročila AJPES – »PODATKI IZ 

IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU 1.1. – 31.12.2017« 
6. Dokazila o izvedbi strokovnega izobraževanja na temo kmetijstva in z njim povezano 

dejavnostjo (fotografije, članki, ostala ustrezna dokazila) 
7. Dokazila o izvedbi promocijske dejavnosti na temo kmetijstva (izdelana zgibanka, 

naslov spletne strani društva ali ostala ustrezna dokazila za tekoče leto). Iz gradiva 
mora biti razvidno leto izdaje in naklada in izdajatelj. V primeru, da na sami izdaji ni 
navedenih teh podatkov (kolofon), je treba priložiti druga dokazila, kot so računi, itd. 

8. Dokazila o organizaciji ali izvedbi prireditev ali tekmovanj na temo kmetijstva 
(fotografije, članki, program tekmovanja ali ostala ustrezna dokazila za tekoče leto) 

9. Dokazila o sodelovanju društva na prireditvah za tekoče leto. 
 
Opombe/opozorila:  

1. Za dokazila o izvedenih programih se ne štejejo vabila in podobno. Dokazila so: 
liste prisotnosti, fotografije z datumom, časopisni prispevki, potrdila o plačilu, 
računi in podobno. Fotografije so lahko priložene na elektronskem nosilcu, 
vendar morajo biti ustrezno označene, in sicer mora biti iz imena ali opisa 
datoteke razvidno k kateri točki prijave spadajo – skladno z razpisnim 
obrazcem, v nasprotnem primeru ne bodo sprejete kot ustrezno dokazilo. 
 

2. Za izdajo promocijskih gradiv mora biti priloženo dokazilo iz katerega je 
razvidno število izdanih izvodov. Če je le to natisnjeno na samem gradivu, 
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dokazila ni potrebno prilagati. Ustrezno dokazilo je tudi npr. račun za tiskanje iz 
katerega je nedvoumno razvidno število izvodov in predmet tiska. 
 

3. Za organizacijo prireditev in tekmovanj (točka 6 in 7), se ne priznavajo interni 
dogodki društva, kot so občni zbori, zaključki, druge prireditve, ki so zaprtega 
tipa, samo za člane. Navedeno ne velja za ostale točke (ekskurzije, 
izobraževanja…). 

 
4. V kolikor je društvo s svojim programom ali delom programa že pridobilo 

sredstva občine Sveti Jurij ob Ščavnici, za ta program ali del programa več ne 
more pridobiti sredstev na tem javnem razpisu.  

 
 
 
Datum vloge       Žig       Podpis pooblaščene osebe 
 
__________________                      __________________________ 

 


