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Razpis financira projekt Climate of Change, ki 
ga financira Evropska komisija. Projektne 
aktivnosti v Sloveniji sofinancira Ministrstvo 
za zunanje zadeve. Vsebina ne odraža stališč 
Evropske unije in/ali Vlade Republike 
Slovenije. 
 
 

        

 
Vsebinska prijava 

  

I.Podatki o prijavitelju: 

Ime projekta:   

Uradni naziv organizacije:   

Skrajšana oblika imena 
organizacije: 

  

Pravni zastopnik organizacije:   

Kontaktna oseba za projekt: Ime in 
primek 

  

Naslov e-
pošte 

  

Telefon   

Ali je organizacija neprofitna:  ☐  DA             ☐  NE 

 

 

 



Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

Oblika registracije: društvo, 
zveza društev, (zasebni) zavod, 
ustanova 

  

Področja delovanja organizacije 
(podčrtajte) 

- migracije 

- enakost spolov 

- mladi 

 
- okoljevarstvo 
 
- drugo (prosimo navedite) 

Matična številka organizacije:   

Davčna številka organizacije:   

Sedež organizacije (naslov)   

Podatki o bančnem računu Naziv računa:   

IBAN:   

Koda BIC/SWIFT:   

Naziv banke:   

Kratek opis prijavitelja: 

Na kratko opišite prijavitelja in 
dejavnosti, predvsem v okviru 
vključevanja mladih. (največ 10 
vrstic) 

 

 



Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

Delo na področjih podnebnih 
sprememb in migracij. (največ 
10 vrstic) 

 

 

II. Opis projekta 
 

Ime projekta in kratica 
projekta. 

 

Trajanje projekta v mesecih 
(navedite tudi predviden 
začetek in konec izvajanja 
projekta). 

  

V katerem kraju (krajih) se 
bodo izvajale projektne 
aktivnosti. 

  

 

Navedite, kako bo projekt prispeval k vsakemu od sledečih področij. 

● Opišite cilje projekta, pričakovane rezultate in učinek. Navedite izvedbo v primeru 
omejitev zaradi covida-19 (največ 1 stran). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

● Opišite, kako se projekt vključuje v kampanjo in projekt Climate of Change, kako bo širil 
sporočila kampanje in podpiral dejavnosti projekta Climate of Change, predvsem peticijo 
Climate of Change, pri čemer navedite oceno dosega (podpisi). (največ 15 vrstic) 

 
 
 
 
 
 
 

 

● Opišite relevantnost projekta za cilje razpisa. (največ 10 vrstic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Opišite, kako bodo v izvajanje projekta vključeni mladi in navedite morebitna 
sodelovanja z drugimi ciljnimi skupinami in/ali deležniki. Navedite oceno skupnega 
števila mladih, ki bodo aktivno vključeni v aktivnosti. (največ 15 vrstic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

II. Časovnica 

Predstavite načrtovano časovnico za projektne aktivnosti (po potrebi dodajajte vrstice). Vsako 
načrtovano aktivnost vpišite v svojo vrstico. 

Začetek izvajanja 
(mesec) - zaključek 
izvajanja (mesec) 

Aktivnosti (vključno s kratko predstavitvijo aktivnosti, največ 3-4 
vrstice za posamezno aktivnost) 

 
Primer: april - junij 2022 
 
 

Primer: Usposabljanja za mlade o … 

Primer: marec - 
november 2022 

Primer: spletna ozaveščevalna kampanja…. 

 
Primer: junij 2022 
 

Primer: Delavnica grafitiranja… 

  

III. Stroškovnik projekta 

Stroškovnik projekta pripravite na posebnem obrazcu »Stroškovnik - Finančni načrt projekta« 
v excel formatu. 

 

IV. Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti »Vsebinski prijavi« 

Skupaj z »Vsebinsko prijavo projekta« mora prijavitelj posredovati še naslednje dokumente: 

● Stroškovnik - Finančni načrt projekta; 
● Kopijo statuta organizacije ali pogodbe o ustanovitvi. 

 

V.Podpis zakonitega zastopnika prijavitelja 

  

Naziv prijavitelja: 

  



Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

Ime, priimek in funkcija zakonitega predstavnika prijavitelja: 

  

Podpis in žig zakonitega predstavnika prijavitelja: 

 

Kraj in datum: 
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