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NAVODILO IN OPOZORILO 

prijaviteljem za izpolnjevanje prijave na javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov s področja socialne dejavnosti  v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012 

 
Pred izpolnjevanjem pazljivo preberite vso razpisno dokumentacijo, katere sestavni del je 
tudi objavljen javni razpis. 
 
Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 19.3.2012 do 10.00 ure. 
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na 
naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,  ali osebno 
oddajte v glavni pisarni  št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis   
SOCIALNE DEJAVNOSTI 2012 – NE ODPIRAJ «. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake 
javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. 
 
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku 
za prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene. 
 
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 19.3.2012 do 10.00 ure prispe 
na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).  

Odpiranje prijav na javni razpis ni javno.  
 

 
NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  

PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNE DEJAVNOSTI  
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2012 

 
1. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na predpisanih obrazcih v čitljivi 

obliki.  
2. Posamezni prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en program ali največ tri 

projekte. V primeru, ko prijavitelj prijavi več programov ali več projektov, se v 

nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu v vlogi. V 
primeru, da prijavitelj prijavlja na javni razpis več projektov, mora biti prijava za vsak 
posamezen projekt izpolnjena na svojem obrazcu. 

3. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z  
opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. 

4. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega 

leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 
5. Pod točko IV. Finančna konstrukcija programa oz. projekta je potrebno k tabeli 

Prihodki priložiti obrazec 3 (prostovoljno delo), v kolikor prijavitelj v finančno 
konstrukcijo vključi tudi prostovoljno delo. 

6. Pod točko IV. Finančna konstrukcija programa morajo biti zneski izraženi v EUR. 
Znesek zaprošenih sredstev je lahko max. 50% od celotne vrednosti programa oz. 
projekta. Skupen znesek prihodkov se mora ujemati z zneskom odhodkov.  

7. Pod točko V. Obvezne priloge je potrebno priložiti vse zahtevane priloge. 
 

 
 


