
 

 

Primer spletne vloge za pokroviteljstvo 

Ta primer spletne vloge za pokroviteljstvo vam bo v pomoč pri pripravi vaše prošnje. V primer smo vključili vsa 
polja, ki se javljajo pri spletni vlogi in ki jih je treba izpolniti. Če bi prošnjo za pokroviteljstvo raje poslali po pošti, 
lahko vlogo za pokroviteljstvo natisnete, jo izpolnite in dodate drugi dokumentaciji, lahko pa prošnjo napišete 
sami, a ste pri tem pozorni, da vanjo vključite vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu. Hvala, ker ste se obrnili 
na nas! 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANIZATORJU 

Naziv 

Priimek  

Ime  

E-naslov 

Organizacija (če je ustrezno)  

Poštni naslov 

Poštna številka 

Kraj 

Država prebivališča 

Telefon 

Spletno mesto organizatorja/organizacije (če obstaja) 

INFORMACIJE O PRIREDITVI 

Naslov 

Datum začetka  

Datum konca  

 Razumem, da se lahko za dogodek, za katerega prosim pokroviteljstvo, to zavrne zaradi pozne oddaje, če se dogodek začne 
prej kot dva meseca od današnjega dne (oddaja spletnega obrazca), čeprav je prošnja v skladu z vsemi drugimi pravili o 
pokroviteljstvu Evropskega parlamenta.  
Izvleček iz pravilnika o pokroviteljstvu, člen 3(1): Prošnje za pokroviteljstvo se predložijo predsedniku Evropskega parlamenta 
najpozneje dva meseca pred začetkom prireditve. 

Lokacija(-e) (navedite mesto/mesta in državo/države) 

Spletna stran prireditve (če obstaja): 

Neprofitna/nekomercialna prireditev: navedite, ali je prireditev komercialne narave in je njen cilj oglaševanje ali promocija znamk in/ali 
komercialnih dejavnosti, najsi bo takojšnja ali predvidena, neposredna ali posredna – npr. z zaračunavanjem pretiranih pristojbin za 
udeležbo na prireditvi ali s prikazom cen ali komercialnih logotipov 

 DA 

 NE 

Dodatne podrobnosti, če so potrebne, za ponazoritev neprofitne/nekomercialne razsežnosti prireditve  

Udeležba z vidika geografskega izvora udeležencev 

 mednarodna 

 evropska 

 nacionalna 

 regionalna 

 lokalna 

 



 

 

Cilji in opis projekta: pojasnite, zakaj je prireditev pomembna za cilje, politike in dejavnosti Evropskega parlamenta in/ali 
Evropske unije, ter utemeljite, na kakšen način prireditev poudarja vlogo in prispevek Evropskega parlamenta ali Evropske 
unije k zadevnemu področju ali prednostne naloge na tem področju (do 1500 znakov). 

Program: prosimo, predstavite glavne teme in po potrebi seznam govornikov 

Udeleženci in ciljno občinstvo (na primer: raziskovalci/znanstveniki/univerzitetni predavatelji, učitelji/pedagogi/vodje 
usposabljanja, študenti/mladi, politiki/odločevalci/javni uslužbenci, civilna družba/nevladne organizacije) 

PREPOZNAVNOST 

Navedite, v katerem komunikacijskem/promocijskem gradivu bo uporabljen logotip Parlamenta, ki je bil oblikovan posebej 
za pokroviteljstva (na primer: letaki, vabila, natisnjeni programi, oglasne pasice, spletna mesta) 

Kakšna bo medijska prepoznavnost vašega dogodka? 

DODATNE INFORMACIJE 

Več podrobnosti (Tu lahko navedete še druge informacije o svoji prireditvi ali predsednici Evropskega parlamenta 
sporočite, zakaj je po vašem mnenju upravičena do pokroviteljstva; če prireditev podpira poslanka/poslanec Evropskega 
parlamenta ali če ima koristi od udeležbe na njej, to navedite tukaj.) 

Ali ste že kdaj organizirali prireditev pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta? 

 DA 

 NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite kdaj in nad katerimi prireditvami 

Ali ste za to prireditev že pridobili pokroviteljstvo drugih oseb ali organov oziroma ali ste zanj zaprosili? 

 DA 

 NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite ime(-na) in ali je bilo pokroviteljstvo potrjeno ali ne: 

Ali je vaša organizacija registrirana v registru za preglednost? 

 DA 

 NE 

SOGLASJE GLEDE SPOŠTOVANJA VELJAVNIH DOLOČB IZ PRAVILNIKA O POKROVITELJSTVU ( 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sl-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf); opozarjamo vas, da lahko predsednica Parlamenta kadar koli prekliče sklep o prevzemu 
pokroviteljstva, če pogoji za upravičenost niso več izpolnjeni. 

 DA 

 NE 

OSTANIMO V STIKU 

 Želim prejemati informacije o dejavnostih, ki jih organizira Evropski parlament. 

Od prejemanja informacij se lahko kadar koli odjavite pri pisarni EP za stike v državi, kjer prebivate. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

