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POROČILO O PORABI SREDSTEV   

1. OSNOVNI PODATKI 

Uradni naziv prijavitelja  

 

Ime in priimek odgovorne osebe oz. 
zakonitega zastopnika 

 

Telefon / GSM  

 

Elektronski naslov  

 

Ime in priimek kontaktne osebe (če je različna 
od odgovorne osebe) 

 

Telefon / GSM  

 

Elektronski naslov  

 

 

2. PODATKI O PROJEKTU  

Naziv projekta  

 

Številka zadeve 

32- ______________       /2014 
 

Število obiskovalcev projekta 

 

Datum projekta  

 

Kraj projekta  

 

Kratek povzetek vsebine projekta  

 

Zagotavljanje vidnosti sofinancerja – KS Pišece 

Opišite na kakšen način ste označili, da je KS Pišece sofinancirala projekt  

 

 

Finančna konstrukcija projekta  

Obkrožite za katero vrsto stroškov podajate poročilo: a ali b.  

 
a) Investicijski stroški 
 

MERILA DOKAZILO VREDNOST 

Stroški investicije  
računi za vzdrževanje, nakup opreme, obnove 

objektov, nakup pohištva, prapor 
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b) Organizacijski stroški 

V primeru, da določenih organizacijskih stroškov niste imeli vstavite znak /.  

 
MERILA PRIMERI DOKAZIL VREDNOST 

Administrativi stroški  

 Račun za pošto in potni nalogi, vozovnice za 
javni prevoz, SAZAS, zavarovanja,  

 Računi za tisk, oblikovanje, izdelavo tiskovine, 
radio, časopis,  

 Računi za cvetje, darila, najem 
multumedijskih naprav 

 

Stroški izvajalcev  
Avtorska pogodba ali računi za izvajalce, 

sodnike, povezovalce, scenariste, prvo pomoč, 
lektoriranje 

 

Stroški najema prostorov  
Računi za najem šotora, dvorane, 

predavalnice, razstavnega prostora 

 

SKUPAJ  

3. OBVEZNE PRILOGE 

PRILOGA ŠTEVILO PRILOG 

Računi v višini zneska opredeljenega v finančni konstrukciji oz po pogodbi   

Potrdila o izvedbi projekta   

4. ZAHTEVEK 

Spodaj podpisani/a _______________ (ime in priimek), _______________(funkcija v organizaciji) 

_____________________________________________________(naziv organizacije), izdajam 

zahtevek za izplačilo sredstev pridobljenih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje društev v 

KS Pišece, v višini ______________(znesek po pogodbi)EUR.   

Kraj in datum                Podpis odgovorne osebe 

 ŽIG  

_________________________  ________________________________ 

PRILOGE: 

Po sledečem vrstnem redu priložite priloge poročila (Priloge oštevilčite).   

1. Računi za investicijske  ali organizacijske stroške (dokazila o organizacijskih stroških 
razdelite na Administrative stroške, Stroške izvajalcev, Prevoz, Stroške najema prostorov),  

2. Potrdila o izvedbi projekta (vabilo / fotografija/ časopisni članek / naslov spletnih povezav 
do člankov, fotografij, objav itd.) 


