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1. Osnovni podatki o vlagatelju : 
 

Naziv upravičenca  

Naslov  

E- naslov  

Davčna številka  

Matična številka  

Številka poslovnega računa  

Sedež (občina)  

Število članov  

Višina članarine  

Ime in priimek odgovorne osebe  

Telefonska številka odgovorne osebe  

(Vpišite osnovne podatke o vlagatelju zahtevka) 
 
 

2. Podatki o kontaktni osebi vlagatelja: 
 

Ime in priimek  

Naslov  

Telefonska številka  

E- naslov  

(Vpišite osnovne podatke o kontaktni osebi, ki bo odgovorila na morebitna vprašanja, 
nastala ob obravnavi vloge) 
 
 

A. DELOVANJE 
 
V drugem stolpcu z »x« označi tisti trditvi, ki ustrezata opisu prijavitelja: 
 

Iz Občine je 80 % ali več članov društva  

Iz Občine je 50 % ali več in hkrati manj kot 80 % članov društva  

Iz Občine je manj kot 50 % članov društva  

Društvo deluje več kot 10 let  

Društvo deluje 10 let ali manj  
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B. AKTIVNOSTI 
 
V drugem stolpcu spodnjih tabel označi z »x« aktivnosti, ki jih društvo prijavlja skladno s 4. 
točko Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Rečica ob 
Savinji za leto 2019, ter jih ustrezno opiši: 
 
 
B. 1 PRIREDITVE: 
 

Naziv  
Prijava  

(x) 
Društvo je aktivnost v 

preteklosti že izvajalo (x) 
Št. članov društva, ki 

bodo sodelovali 

»Od lipe do prangerja«    

Koncert v Blatah    

Lenartov sejem     

Koncert ob dnevu žena    

Obdaritev otrok za Miklavža    

Žive jaslice    

.  
 
B. 2 PROMOCIJA: 
 

Naziv  
Prijava  

(x) 
Društvo je aktivnost v 

preteklosti že izvajalo (x) 
Št. članov društva, ki 

bodo sodelovali 

Sodelovanje na prangerijadi    

Izdaja promocijskega 
materiala za TIC 

 
  

Promocija kulinaričnih in 
ostalih lokalnih znamenitosti 

   

 
 
B. 3 PROJEKTI: 

 

Naziv  
Prijava  

(x) 
Društvo je aktivnost v 

preteklosti že izvajalo (x) 
Št. članov društva, ki 

bodo sodelovali 

Vzdrževanje in nadgradnja 
turistične infrastrukture, 
skladno s programom občine 

 
  

Čistilna akcija   
  

 
 
B. 4 DODATNA TURISTIČNA PONUDBA:  

 

Naziv  
Prijava  

(x) 
Društvo je aktivnost v 

preteklosti že izvajalo (x) 
Št. članov društva, ki 

bodo sodelovali 

Organizacija poletnega sejma    

 
 
Podpis odgovorne osebe vlagatelja:                                                     Žig: 
                                                     
 
Kraj in datum: 


