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VMESNO POROČILO O SOFINANCIRANJU 

PROGRAMA ALI PROJEKTA 

ZA OTROKE ALI MLADINO V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2015 

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO VMESNEGA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA 

OZ. PROJEKTA V LETU 2015 

 

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa oz. projekta za otroke ali mladino v letu 2015 mora 

pogodbena stranka dostaviti vmesno poročilo na Urad za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine 

Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Vmesno poročilo je potrebno oddati glede na določila 

pogodbe ali najkasneje do 23.11.2015. 

Napišite posebej poročilo za programe oz. projekte za mladino in posebej za programe oz. projekte za 

otroke. 

 

IZVAJALEC PROGRAMA OZ. PROJEKTA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

NAZIV PROGRAMA OZ. PROJEKTA: 

___________________________________________________________________________ 

 

ŠTEVILKA POGODBE: ______________________________ Z DNE _______________________ 

PROGRAM OZ. PROJEKT   ZA MLADINO   ZA OTROKE 

     (obkrožite za katero področje) 



I. VSEBINSKI DEL POROČILA 

1. Kdo so bili uporabniki vašega programa oz. projekta? Ali vam je uspelo pritegniti tisto 

skupino uporabnikov, za katero ste program oz. projekt načrtovali? Opišite zakaj vam je 

uspelo in če vam ni, zakaj ne. 

2. Ali je bil program oz. projekt vsebinsko dobro pripravljen in je dosegel zastavljene cilje? 

Opišite, zakaj je bil in je dosegel cilje oz. če ne, zakaj ne. 

3. Ali je bil program oz. projekt lokacijsko, datumsko oz. časovno in z načinom izvedbe 

izveden kot ste predvidevali? Če je bil, navedite zakaj je bil oz. če ni bil, zakaj ni bil. 

4. Ali ste realno prikazali finančno konstrukcijo programa oz. projekta, s katerim ste se 

prijavili na javni razpis 2015? 

5. Ali ste za izvedbo programa oz. projekta prejeli načrtovana sredstva? Če jih niste, 

pojasnite ali boste program oz. projekt izpeljali kot ste ga prijavili ali načrtujete 

spremembe. 

 

 

 

Datum:         Žig in podpis 

odgovorne osebe predlagatelja: 

 


