VZOREC OBRAZCEV – NE IZPOLNJUJTE V TEJ OBLIKI! Obrazci naj vam služijo le
kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

OBRAZEC A: SPLOŠNI PODATKI
1. PREDLAGATELJ:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Naziv predlagatelja:
Naslov:
Pošta in kraj:
Matična številka:
Davčna številka:
Organizacijska oblika predlagatelja:

2. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM BANČNEM RAČUNU
2.1 Številka transakcijskega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne
finančne spodbude:
Številka računa:
Banka, ki vodi trr račun:
Naslov in pošta banke:

3. PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH
Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči:
3.1 Ime in priimek:
Telefon:

Funkcija:
Fax:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:
3.2 Ime in priimek:
Telefon:

Funkcija:
Fax:

Elektronska pošta:
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OBRAZEC A/1: PODATKI O PREDLAGATELJU
SPLOŠNI PODATKI
a) Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

b) Navedite pomembnejše izvedene samostojne projekte v preteklih treh
letih
Termin
Kraj
Število sodelujočih
Kratek opis projekta (od 1
Projekt
izvedbe
izvedbe članov društva
do 300 znakov)

c) Navedite pomembnejše udeležbe na strokovno spremljanih prireditvah in
izobraževanjih (regijskih, državnih, mednarodnih) v preteklih treh letih
Število
Kratek opis
Termin Kraj
Prireditev/izobraževanje
sodelujočih
projekta (od 1 do
izvedbe izvedbe
članov društva 300 znakov)

d) Navedite pomembnejše medijske objave v preteklih treh letih
Ime medija Naslov prispevka Projekt, o katerem je bilo poročano Datum objave

e) Vlagatelj ima status društva v javnem interesu na področju kulture
DA
NE
Številka in datum izdaje odločbe:
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OBRAZEC B: PODATKI O DELOVANJU V
IZBRANI DEJAVNOSTI
PEVSKI ZBORI IN VOKALNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Vaje – predvideno število vaj
4. Dosežena raven na območni reviji v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
5. Seznam skladb (nov koncertni program)
Ime in priimek avtorja, prirejevalca Naziv skladbe Avtor besedila Minutaža

6. Koncerti
Samostojni celovečerni koncert
Ime
dogodka

Kraj
izvedbe

Čas
izvedbe

Število
Soorganizacije sodelujočih
društev

Število
Število sodeluj.
sodeluj. držav posameznikov

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko navedenih koncertov. obseg: 500–2500
znakov
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Drugi koncerti in priložnostni nastopi
Ime
dogodka

Kraj
izvedbe

Čas
izvedbe

Število
Soorganizacije sodelujočih
društev

Število
Število sodeluj.
sodeluj. držav posameznikov

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko navedenih koncertov, opišite, kdo so
sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

7. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

8. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
9. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

10. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

11. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).
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12. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

13. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

14. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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ORKESTRI, INŠTRUMENTALNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Vaje – predvideno število vaj
4. Dosežena raven na tekmovanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv tekmovanja, kraj in čas (mesec) dogodka.

5. Dosežena raven na območni reviji v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Seznam skladb (nov koncertni program)
Ime in priimek avtorja, prirejevalca Naziv skladbe Avtor besedila Minutaža

7. Koncerti
Samostojni celovečerni koncert
Ime
dogodka

Kraj
izvedbe

Čas
izvedbe

Število
Soorganizacije sodelujočih
društev

Število
Število sodeluj.
sodeluj. držav posameznikov

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko navedenih koncertov. obseg: 500–2500
znakov
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Drugi koncerti in priložnostni nastopi
Ime
dogodka

Kraj
izvedbe

Čas
izvedbe

Število
Soorganizacije sodelujočih
društev

Število
Število sodeluj.
sodeluj. držav posameznikov

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko navedenih koncertov, opišite, kdo so
sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
10. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

11. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

12. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).
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13. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

14. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

15. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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GLEDALIŠKE SKUPINE, LUTKOVNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Vaje – predvideno število vaj
4. Dosežena raven na tekmovanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv tekmovanja, kraj in čas (mesec) dogodka

5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program
Ime in priimek avtorja
besedila

Naziv
uprizoritve

Vrsta
programa

Mentor, režiser (ime in
priimek)

Član
društva

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega projekta; opišite,
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov
7. Število predvidenih ponovitev
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
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10. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

11. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

12. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

13. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

14. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

15. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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FOLKLORNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Vaje – predvideno število vaj
4. Dosežena raven na tekmovanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv tekmovanja, kraj in čas (mesec) dogodka.

5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program/ nove plesne predstavitve/koreografije
Naziv koreografije Koreograf, avtor raziskave Mentor, režiser odrske postavitve minutaža

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega projekta; opišite,
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

Ime in priimek avtorja
besedila

Naziv
uprizoritve

Mentor, režiser (ime in
priimek)

Član
društva

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega projekta; opišite,
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

7. Število predvidenih ponovitev
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije
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8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
10. Število godcev
število
moški
ženske
skupaj
11. Število plesnih sekcij
12. Število glasbenih sekcij
13. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

14. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

15. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

16. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).
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17. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

18. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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PLESNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Vaje – predvideno število vaj
4. Dosežena raven na tekmovanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv tekmovanja, kraj in čas (mesec) dogodka.
5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program/ nove plesne predstavitve/koreografije
Naziv koreografije Koreograf Mentor minutaža

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posamezne odrske postavitve;
opišite kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov
7. Število predvidenih ponovitev, nastopov
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
10. Število plesnih sekcij
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11. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

12. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

13. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

14. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

15. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

16. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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FILMSKE IN VIDEO SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Predvideno število študijskih/snemalnih terminov
4. Navedba najpomembnejših udeležb na strokovno spremljanih razstavah in
izobraževanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv, kraj in čas (mesec) dogodka.

5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program/ Pregled načrtovanih filmskih in video produkcij
Ime in priimek avtorja Naziv produkcije Mentor, režiser (Ime in priimek) Minutaža

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega programa; opišite
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

7. Število predvidenih ponovitev/ srečanja, projekcije
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija
9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
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10. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

11. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

12. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

13. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

14. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

15. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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LIKOVNE IN FOTO SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Predvideno število študijskih terminov
4. Navedba najpomembnejših udeležb na strokovno spremljanih razstavah in
izobraževanjih v zadnjih treh letih
Navedite doseženo raven, naziv, kraj in čas (mesec) dogodka.

5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program/ Pregled načrtovanih razstav skupine
Ime in priimek avtorja Naziv produkcije Mentor
Število sodelujočih članov društva

Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega programa; opišite
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

7. Sodelovanje skupine na drugih srečanjih/razstave, extempori
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
JSKD – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti / Obrazec javni razpis Nova Gorica in Renče Vogrsko

10. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

11. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

12. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

13. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

14. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).

15. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka
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LITERARNE SKUPINE
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Predvideno število študijskih terminov
4. Knjižne objave in objave v periodičnih publikacijah v zadnjih treh letih
Navedite naslov knjige, naziv publikacije (leto objave, založnik, ime in naziv izdajatelja).
Ime in priimek avtorja Naslov dela Naziv publikacije Založnik, izdajatelj Leto izdaje

5. Dosežena raven na srečanjih v zadnjih dveh letih
lokalna
območna
medobmočna
državna
6. Premierni program/ Samostojni literarni večeri skupine
Naziv
Kraj in čas dogodka Mentor Število sodelujočih članov društva
Opišite način in obliko izvedbe, vsebino, utemeljite tematiko posameznega programa; opišite
kdo so sodelujoči. obseg: 500–2500 znakov

7. Sodelovanje skupine na drugih srečanjih/ literarni večeri
Ime dogodka Kraj izvedbe Čas izvedbe Soorganizacije

8. Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

9. Število članov
število
moški
ženske
skupaj
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10. Vrhunski dosežki
Navedite prejem najvišjih državnih ali mednarodnih priznanj, izvedenih tehtnejših programskih
projektov (obseg od 300 do 1000 znakov)

11. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)

12. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe) in ga
ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in
ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

13. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300 do 1000
znakov).

14. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni
projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov)

15. Akcije
Naziv dogodka Kraj dogodka Čas (mesec) dogodka

________________________________________________________________
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ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
1. Društvo (sekcija društva)
2. Kontaktna oseba
Ime in priimek Naslov

E- mail

GSM

Telefon

3. Strokovno vodstvo
Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija

4. Včlanjena društva (aktivna)
Naziv društva Dejavnost Število sekcij

5. Obseg porabe materialnih stroškov v preteklem letu
Obrazložitev porabe (obseg od 300 do 1000 znakov)
6. Premierni program / Pregled načrtovanih skupnih projektov/ revije, pregledna srečanja,
razstave, literarni večeri, filmske in videoprodukcije…
Število
Število
Ime
Kraj
Čas
Število sodeluj.
Soorganizacije sodelujočih sodeluj.
dogodka izvedbe izvedbe
posameznikov
društev
držav

Sinopsis izvedbe posameznega projekta (obseg: 500–2500 znakov ).
7. Zahtevnost premiernega dogodka
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega dogodka – tehnične zahteve,
spremljave, prostorska specifika… (obseg: od 300 do 1000 znakov)
8. Programske posebnosti
Opišite načrtovani posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (sinopsis izvedbe)
in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov). Navedite tudi druge (dodatne)
sodelavce in ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...).

9. Izjemni obseg dejavnosti
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letošnjem letu (obseg: od 300
do 1000 znakov).
10. Obletnica delovanja
Če društvo v letošnjem letu s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite
jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 300 do 1000 znakov).
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ZA VSAKO POSAMEZNO DEJAVNOST JE POTREBNO IZPOLNITI TABELO
FINANČNI NAČRT.

FINANČNI NAČRT
1. Pregled vseh odhodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
Stroški društvenih/delovnih prostorov
Stroški dela/honorarji
Potni stroški
Nakup in vzdrževanje kostumov, koncertnih oblek
Vzdrževanje inštrumentov
Stroški scenografije in rekvizitov
Stroški likovnega materiala
Stroški snemanja in fotografiranja
Stroški priprave razstave, produkcije
Stroški dvorane in tehnike
Tiskana gradiva (vabila, plakati, publikacije)
Originalno oz. plačljivo notno gradivo
Stroški avtorskih pravice
Stroški prehrane
Kotizacija in prijavnine
Članarine
Drugi materialni stroški
Drugi stroški*
Skupaj odhodki

2. Pregled vseh prihodkov
Načrtovani delež sofinanciranja – pri obrazcih javnega razpisa Nova Gorica:
Načrtovani delež sofinanciranja Javni razpis Nova Gorica-PrR-2018
Načrtovani delež sofinanciranja – pri obrazcih javnega razpisa Renče Vogrsko:
Načrtovani delež sofinanciranja Javni razpis Renče Vogrsko-PrR-2018

Vir prihodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
Načrtovani delež sofinanciranja
Dotacije iz državnega proračuna, sredstva EU
Lastni prihodki (vstopnine, itd.)
Članarine
Sponzorska sredstva
Donacije
Drugi viri**
Skupaj prihodki
1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek stroškov (točka 1.) in skupni
znesek virov sredstev (točka 2.) se morata ujemati.
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OBRAZEC C: FINANČNA KONSTRUKCIJA
Obrazec za skupno finančno konstrukcijo (seštevek finančnih konstrukcij ob prijavi več programov) se kreira
samodejno.

FINANČNA KONSTRUKCIJA
1. Pregled vseh odhodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
Stroški društvenih/delovnih prostorov
Stroški dela/honorarji
Potni stroški
Nakup in vzdrževanje kostumov, koncertnih oblek
Vzdrževanje inštrumentov
Stroški scenografije in rekvizitov
Stroški likovnega materiala
Stroški snemanja in fotografiranja
Stroški priprave razstave, produkcije
Stroški dvorane in tehnike
Tiskana gradiva (vabila, plakati, publikacije)
Originalno oz. plačljivo notno gradivo
Stroški avtorskih pravice
Stroški prehrane
Kotizacija in prijavnine
Članarine
Drugi materialni stroški
Drugi stroški*

2. Pregled vseh prihodkov
Načrtovani delež sofinanciranja – pri obrazcih javnega razpisa Nova Gorica:
Načrtovani delež sofinanciranja Javni razpis Nova Gorica-PrR-2018
Načrtovani delež sofinanciranja – pri obrazcih javnega razpisa Renče Vogrsko:
Načrtovani delež sofinanciranja Javni razpis Renče Vogrsko-PrR-2018

Vir prihodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
Načrtovani delež sofinanciranja
Dotacije iz državnega proračuna, sredstva EU
Lastni prihodki (vstopnine, itd.)
Članarine
Sponzorska sredstva
Donacije
Drugi viri**
Skupaj prihodki
1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek stroškov (točka 1.) in
skupni znesek virov sredstev (točka 2.) se morata ujemati.
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Obrazec D - Javni razpis Nova Gorica-PrR-2018

OBRAZEC D: IZJAVA
IZJAVA
Odgovorna oseba – s svojim podpisom in žigom – potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v
vsej dokumentaciji javnega programskega razpisa Nova Gorica PrR-2018 in izjavljam:
- seznanjeni smo s pogoji in kriteriji razpisa in jih sprejemamo;
- zagotavljamo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti;
- v kolikor smo bili v letu 2017 pogodbena stranka JSKD OI Nova Gorica, smo izpolnili vse svoje
pogodbene obveznosti do JSKD OI Nova Gorica;
- v kolikor smo bili v letu 2017 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih
sredstev, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;
- strinjamo se, da bo – v primeru sofinanciranja istih programov in projektov s strani Ministrstva za
kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Mestne občine Nova Gorica – sofinanciranje zavrnjeno.

Obrazec D - Javni razpis RenčeVogrsko-PrR-2018

OBRAZEC D: IZJAVA
IZJAVA
Odgovorna oseba – s svojim podpisom in žigom – potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v
vsej dokumentaciji javnega programskega razpisa Renče Vogrsko PrR-2018 in izjavljam:
- seznanjeni smo s pogoji in kriteriji razpisa in jih sprejemamo;
- zagotavljamo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti;
- v kolikor smo bili v letu 2017 pogodbena stranka JSKD OI Nova Gorica, smo izpolnili vse svoje
pogodbene obveznosti do JSKD OI Nova Gorica;
- v kolikor smo bili v letu 2017 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih
sredstev, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;
- strinjamo se, da bo – v primeru sofinanciranja istih programov in projektov s strani Ministrstva za
kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Občine Renče-Vogrsko – sofinanciranje zavrnjeno.
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