
kolek 

Priloga A 

 

Občini  

Repentabor 

Odgovorni osebi Službe Tajništvo, splošne zadeve in demografske službe 

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it 

ZADEVA: JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE PRISPEVKOV KUL TURNIM USTANOVAM ZA 

DEJAVNOSTI, OPRAVLJENE V OBRA ČUNSKEM LETU PRED LETOM PREDLOŽITVE VLOGE 

 

Podpisani/a __________________________________________ rojen/a v ___________________________ dne 

_______________________, s stalnim bivališčem v _________________________ ulica 

_________________________________________________ kot predsednik-ca/zakoniti-a 

zastopnik-ca________________________________________________________________________________

_ s sedežem v ________________________ ulica__________________________________________________ 

št. _______ davčna številka ______________________________________ tel 

_________________________________________e-pošta _____________________________________ PEC 

_____________________________________________ 

 

PROSIM, 

• - da sodelujem na javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev nepridobitnim kulturnim 

ustanovam za dejavnosti, izvedene v letu 2020; 

• - za pridobitev finančnih sredstev kot prispevek za izvedene dejavnosti, kot so opisane v 

priloženem poročilu. 

•  

Seznanjen/a s posledicami, ki jih predvideva UPR 445/2000 v primeru lažnih izjav, v ta namen in skladno z 46. 

in 47. členom UPR 445/2000 pod lastno odgovornostjo  

 

IZJAVLJAM, da ustanova, ki jo predstavljam,  

 

• - deluje kot nepridobitni subjekt in svojega dobička ne razdeli med člane; 

• - ima v svojem statutu osrednji namen na področju kulture; 

• - si obvezuje, da bo morebitno dodeljen prispevek prednostno uporabila za uresničevanje 

institucionalnih ciljev vlagatelja z namenom finansiranja v statutu določenih dejavnosti in drugih z njim 

povezanih pobud;  



• - da sem seznanjen/a in soglašam z vsebino javnega razpisa za dodeljevanje prispevkov kulturnim 

ustanovam za dejavnosti, oprevljene v obračunskem letu pred letom predložitve vloge;  

• - da sem prebral/a in v celoti razumel/a obvestilo o obdelavi osebnih podatkov za namene 

povezane z izvajanjem postopka;  

• - da so podatki, navedeni v tem obrazcu in predloženih prilogah, resnični. 

 

IZVJAVLJAM tudi,  

 

• � da sem na to vlogo prilepil/a kolek v vrednosti 16.00 EUR   

ali 

• � da kolka nisem prilepil/a, ker sem opravičen/a plačila zaradi navedenih razlogov - ob tem 

navajam pravno podlago: :__________________________________________ 

. 

      

Vlogi prilagam: 

□ poročilo o dejavnosti, izvedenih v prejšnjem letu; 

□ izkaz poslovnega izida za prejšnje leto; 

□ dokazilo o pravnem statusu subjekta ter o pooblastilih za zastopanje; 

□ kopijo veljavnega osebnega dokumenta pravnega zastopnika združenja; 

□ seznam priložene dokumentacije. 

 

Kraj in datum _________________________  

 

        Podpis ________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV  

Podpisani/a izjavljam, da sem prebral/a obvestilo o obdelavi osebnih podatkov skladno s 13. členom Uredbe 

(EU) št. 679/2016, navedeno v 10. odstavku zgoraj navedenega javnega razpisa za dodeljevanje prispevkov 

kulturnim ustanovam za dejavnosti, opravljenje v obračunskem letu pred letom predložitve vloge. 

 

 

Kraj in datum _________________________  

 

        Podpis ________________________ 


