FINANČNO POROČILO O IZVEDENEM PROGRAMU ZA LETO 2019
(se izpolni do roka, ki bo določen v pogodbi za leto 2019, samo za programe sofinancirane iz
proračuna Občine Krško v višini nad 2.000,00 EUR)

a) Polletno poročilo
b) Končno poročilo
(obkrožite)
Naziv prijavitelja
Naslov prijavitelja
Številka pogodbe
Znesek sofinanciranja
Tabela: Struktura prihodkov do vključno: ________________(vpišite datum)
1 P R I H O D K I
ZNESEK V EUR
1. iz občinskega proračuna
2. lastni prihodki (članarine, vstopnine, lastna dejavnost)
3. sponzorji, donatorji
4. iz državnega proračuna (navedite)
5. druge občine (navedite)
6. drugo (navedite)
SKUPAJ PRIHODKI
Tabela: Struktura odhodkov do vključno: ________________(vpišite datum):
2 O D H O D K I
ZNESEK V EUR
Navedite samo tiste stroške, ki jih je možno dokazati z verodostojnimi
računovodskimi listinami
Stroški strokovnega kadra
Stroški za plačilo strokovnega kadra zaposlenih, zunanjih izvajalcev po
avtorskih, podjemih pogodbah, delo dijakov, študentov…
Materialni in ostali stroški
Potni stroški
Stroški prevozov
Stroški tekmovanj
Stroški opreme
Stroški gradiv in drugega materiala
Stroški izobraževanja
Stroški promocije
Stroški najema prostora in tehnike
Stroški avtorskih pravic
Stroški prehrane
Stroški dela prostovoljcev (do 10%)1
Splošni, administrativni stroški (telefon, spletna stran,
računovodstvo,… do 20%)2
Drugi stroški, navedite
Drugi stroški, navedite
Drugi stroški, navedite
SKUPAJ ODHODKI
1

Upoštevajte Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku

2

Teh stroškov ne navajajte ponovno v spodnjih vrsticah

1

Seznam priloženih fotokopij računov, ki jih uveljavljamo kot podlago za izplačilo
sredstev (za pogodbene zneske nad 2.000 EUR).
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kratek opis vsebine računa

v EUR

Skupaj
Priložene fotokopije oštevilčite v skladu z navedbo v tabeli.

1.
-

Obvezne priloge:
morebitna informativna in promocijska gradiva
medijske objave
dokazila navedenih stroškov - verodostojne računovodske listine ali kartice kontov
(račune, obračune za delo, potne naloge, evidence prostovoljskega dela, podpisane
s strani prostovoljca, mentorja ter zakonitega zastopnika organizacije) v primeru, da
je izvajalec v l. 2019 prejel 2000 EUR ali več.

Izjavljamo, da so navedeni podatki v poročilu točni in da dovoljujemo vpogled v
dokazila finančnega poročila, v kolikor bomo k temu pozvani.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

2

