
JR-MMZ 2022-6                                                                                                                 IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI 

 
P R I J A V N I C A 

na 2.5. točko javnega razpisa Mestne občine Maribor za sofinanciranje programa 
»Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2022  

– Dodatno izobraževanje mentorjev in koordinatorjev izobraževalnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter  
domovih za učence in dijake, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora« 

 
Prijavnico izpolni šola ali dom za učence in dijake, ločeno za vsako vrsto izobraževanja, na katerega prijavlja udeležbo svojih 
strokovnih sodelavcev in v njej navede vse predvidene udeležence šole ali doma za učence in dijake, ki so upravičeni do 
sofinanciranja po tem razpisu.   
 
1. Naziv in naslov šole ali doma za učence in dijake:  
     _______________________________________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Ime in priimek, delovno mesto udeležencev dodatnega izobraževanja in njihova vloga v projektu »Mladi za napredek     
    Maribora« (mentor, koordinator)  
     _______________________________________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Naziv dodatnega izobraževanja (seminarja, delavnice, posveta): 
     _______________________________________________________________________________________________________ 
 
4.  Izvajalec izobraževanja (naziv ustanove in naslov):   
     _______________________________________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Predviden čas izvajanja izobraževanja: ______________________________________________________________________ 
 
6.  Kraj izobraževanja (kraj in naslov): __________________________________________________________________________ 

 
7. Finančni predračun upravičenih stroškov 
 

Vrsta predvidenih stroškov Predvidena višina stroškov (v EUR) 

1. kotizacija (specificirati – navesti vrste stroškov, ki so zajeti v kotizaciji)  

2. potni stroški (če niso zajeti v kotizaciji)  

3. stroški bivanja (če niso zajeti v kotizaciji)  
4. drugi stroški (specificirati)   

   Skupaj stroški  

 

Vrsta predvidenih virov financiranja Predvidena višina sredstev (v EUR) 

1. lastna sredstva (obvezno vpisati znesek) 

2. državni proračun (MIZŠ,…)  

3. proračun Mestne občine Maribor po tem razpisu (obvezno vpisati pričakovan znesek sofinanciranja) 

4. proračun Mestne občine Maribor – drugo (specificirati na izjavi)  

5. drugo (specificirati)  

   Skupaj viri  
 
8.  Matična številka:_________________________________;   Davčna številka:_____________________________________; 

     Št. transakcijskega računa:________________________________, odprt pri_____________________________________. 

 
9. Odgovorna oz. kontaktna oseba šole ali doma za učence in dijake v zvezi z vlogo:  
    Ime in priimek _________________________________________, telefon _________________, mobitel __________________,  
    e-naslov ________________________________________________. 
 
10. Obvezne priloge k vlogi so: 

(1) razpis in program dodatnega izobraževanja (seminarja, delavnice, posveta);  
(2) kopija potrdila o vplačilu, potrdila o sprejemu v program ali prijavnice v program;  
(3) potrdilo oz. izjavo o aktivnem sodelovanju pri programu »Mladi za napredek Maribora« kot mentor ali koordinator izobraževalnih 

dejavnosti; 
(4) izpolnjen obrazec izjav; 
(5) v kolikor je izobraževanje že izvedeno oz. zaključeno do prijave na javni razpis, je vlogi potrebno priložiti dokazila o plačilu oz. stroških 

(fotokopije računov, izpiski…). 

 
Datum ________________                                     Žig    Ime in priimek  ________________________ 
    ter podpis odgovorne osebe 


