
 

 
Prijavni obrazec organizatorjev prireditev v KS Škofije, ki se izvajajo v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 
 

*Obkrožite skupino, kamor se uvršča vaša dejavnost: 

EKOLOGIJA HUMANITARNO DELO IZOBRAŽEVANJE KULTURA 

RAZISKAVE IN RAZVOJ ŠPORT TURIZEM Drugo:__________________ 

 
 

A Podatki o prijavitelju  
1 Naziv in naslov prijavitelja 

Pravno-organizacijska oblika: 
(društvo, zveza, skupnost, ustanova, 
zavod, godpodarska družba, s.p., 
drugo .…) 

NAZIV:   
 
NASLOV:   
 
PRAVNA OBLIKA:  

2 Davčna številka  
 
 

Davčni zavezanec (obkroži):   DA  /  NE 
 
DŠ: 

3 Kontaktni podatki 

Uradni zastopnik društva oz. 

organizacije 

Kontakti   

Spletna stran v kolikor jo imate 

 

Ime in priimek:  

GSM/TEL:   

e-mail:   

www. 

 Podatki o soorganizatorjih 

prireditve 

 

1 V kolikor prijavitelj ni edini 

organizator prireditve navedite 

imena soorganizatorjev: 

 

 Organizacijske reference 

organizatorja 

 

1 Tradicionalnost prijavljene prireditve 

Navedite koliko let organizirate 

prijavljeno prireditev 

 

2 Organizacija prireditev in drugih 
dogodkov v preteklem letu. 
 
Po alinejah vpišite prireditve in druge 
dogodke katere ste organizirali ali na 
njih sodelovali v preteklem letu 

 

 Pričakovana pomoč s strani KS 

Škofije 

 

1 V kolikor pričakujete pomoč s strani 

KS Škofije navedite v kakšni obliki: 

Naprimer: prireditveni prostor (velika 

dvorana zadružnega doma, avla, sejna 

soba itd. Vabila, letaki, plakati. Gasilski 

kompleti, stojnice in druga oprema. 

Finančna sredstva. Drugo….. 
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B Podatki o prireditvi  Za vsako prireditev izpolnite svoj obrazec 

1  Naziv prireditve 
 

 

2 Datum prireditve 
(enodnevna prireditev) 

 

3 Datum prireditve od – do 
(večdnevna prireditev) 

 

4 Kraj in lokacija prireditve 
Kraj 
Lokacija 

 

5 Opredelitev ciljne skupine 
obiskovalcev oz. udeležencev 
 
Opredelite ciljno skupino obiskovalcev 
oz. udeležencev katerim je prireditev 
namenjena. Npr. otroci, mladostniki, 
upokojenci, krajani … 

 

6 Število obiskovalcev oz. udeležencev 
v prejšnjem letu 
 
(v kolikor je bila prireditev izvedena) 

 

7 Promocija prireditve 
 
Navedite kako boste prijavljeno 
prireditev promocijsko podprli – 
oglaševali 

 

8 Vsebinski program prireditve 
 
Opišite vsebinski program prireditve 
po dnevih, lokacijah, urah. Opišite 
program in nastopajoče. V kolikor je 
program bolj obširen ga priložite kot 
prilogo 
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C Finančna konstrukcija prireditve Za vsako prireditev izpolnite svoj obrazec 

1  Ocenjena celotna vrednost prijavljene 
prireditve v Eur 

 

2 Vrednost pričakovanega sofinanciranja 
s strani MOK 

 

3 Vrednost pričakovanega sofinanciranja 
s strani KS Škofije. 
Prireditve ki pričakujejo več kot 50% 
sofinanciranja s strani KS se ne 
obravnavajo 

 

 

a) Pričakovani prihodki (tabelo lahko ustrezno prilagodite): 

Predvideni prihodki EUR 

Mestna občina Koper   

Prispevki uporabnikov (vstopnine, kotizacije, prostovoljni prispevki…)  

Lastna sredstva   

Sponzorji, donatorji  

KS Škofije  

Drugo, kaj:   

Skupaj  

 

b) Predvideni odhodki (tabelo lahko ustrezno prilagodite): 
 

Predvideni stroški prireditve EUR 

Prireditvena oprema (oder, stoli, ograje, šotor, stojnice, ozvočenje, osvetlitev …)  

Najemnine prireditvenih prostorov/lokacij  

Varovanje prireditve, čiščenje po prireditvi, nujna medicinska pomoč   

Oglaševanje in tiskanje tiskovin in drugega promocijskega materiala  

Stroški izvedbe programa (avtorski honorarji izvajalcev, računi izvajalcev programa)  

Stroški pogostitev in prehrane oz. pijače (kosila, večerje, malice, hrana in pijača)  

Stroški namestitev in prevoza(hoteli, sobe, avtobus, vlak itd.)  

Materialni stroški  

Drugi stroški (navedi):   

Skupaj  

 
Če k obrazcu dodajate priloge, jih obvezno navedite: 
1.  
2. 
S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 
Kraj in datum:  
 

 
 
Žig in podpis zastopnika društva 

 


