
 1 

PRIJAVNI OBRAZEC  
 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO PONUDNIKA GOSTINSKIH STORITEV IN REDITELJSTVA  
V OKVIRU JAVNIH PRIREDITEV, KI JIH OBČINA BOHINJ ORGANIZIRA V ČASU 

NOVOLETNIH PRAZNIKOV 
 28. 12. 2019, 29. 12. 2019 ter 31. 12. 2019 

 
1. PODATKI O PRIJAVITELJU 
 
Naziv prijavitelja:  
Naslov:  
Poštna številka in kraj  
 
KONTAKTNI PODATKI 
Odgovorna oseba:  
Vloga v organizaciji:    
Telefon:   
Naslov elektronske pošte:  
Kontaktna oseba, dostopna za komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa 
Ime in priimek:   
Vloga v organizaciji:   
Telefon:   
Naslov elektronske pošte:   
Faks:  
OSNOVNI POSLOVNI PODATKI PRIJAVITELJA 
Matična številka:   
Davčna številka:   
Zavezanec za DDV: DA                                                         NE 
 
Naziv banke, pri kateri je odprt 
transakcijski račun:  
 
Številka transakcijskega računa:  
 
Šifra glavne dejavnosti društva:  
Število članov društva:   
Društvo lahko opravlja gostinsko 
dejavnost v okviru javnih 
prireditev; 

DA                                                         NE 

 
* Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik prijavitelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev 
in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. 
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2. OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU 
 
Kratek opis društva in namenske porabe sredstev od izkupička:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 
 
- potrdilo, da je društvo registrirano v občini Bohinj, 
- kopijo statuta društva (prva stran in stran, kjer je zapisano, da društvo lahko opravlja gostinsko 

dejavnost na prireditvi, vse strani podpisane s strani predsednika društva), 
- seznam rediteljev (priimek, ime, naslov, letnica rojstva) za delo na parkiriščih in vodja rediteljev 

(priimek, ime, naslov, letnica rojstva), 
- podpisana izjava. 
 
Kraj in datum:  žig Podpis odgovorne osebe prijavitelja 

 
Bohinjska Bistrica,   _____________________________ 
 
 
 
IZJAVA  
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik društva _____________________ 
 
 izjavljam da,  
- vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom; 
- sprejemamo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za izbiro ponudnika gostinskih storitev in 

rediteljstva v okviru javnih prireditev, ki jih Občina Bohinj organizira v času novoletnih praznikov, 
od 28. 12. 2019, 29. 12. 2019 ter 31. 12. 2019, 

- so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični,  
- svojo dejavnost opravljamo na območju občine Bohinj, 
- je sedež podjetja ali poslovni prostori na območju občine Bohinj, 
- imamo poravnane vse obveznosti do Občine Bohinj, 
- se strinjamo z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega razpisa, 
- za namen razpisa dovoljujemo Občini Bohinj pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.  

 
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 
 
Zakoniti zastopnik društva:  
 

 Žig: 
 

_____________________________ 
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