
 

 

 

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

OBRAZEC A:  

1. PREDLAGATELJ: 

1.1  Naziv predlagatelja:  

1.2  Naslov:  

1.3  Pošta in kraj:  

1.4  Matična številka:   

1.5  Davčna številka:   

1.6  Organizacijska oblika predlagatelja:  

 

2. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM BANČNEM RAČUNU 

2.1  Številka transakcijskega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne financne 

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:                      Funkcija: 

Telefon:    Fax:     Elektronska pošta:  

 

Kontaktna oseba: 

3.2  Ime in priimek:    Funkcija:   

Telefon:      Fax:     Elektronska pošta:  

 

 

 

 

 

 

 
 

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  



 

 

OBRAZEC B: PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

1. Splošno o društvu - delovanje društva/skupine v preteklem letu 

Opišite svoje dosedanje delovanje, zlasti izvajanje kulturnega programa v letu 2017 ter navedite reference oz. 

dosedanje dosežke (obseg: od 1.000 do 3.000 znakov). Lahko priložite tudi fotokopije objavljenih recenzij in kritik 

(največ 6), obvezno v formatu A4, v papirni ali elektronski obliki (ob koncu izpolnjevanja vloge).  

2. Programski dosežki v letu 2017  

nivo Opis dosežka 

medobmočno/regijsko srečanje-tekmovanje   

državno srečanje/tekmovanje   

mednarodni festival/tekmovanje   

SEZNAM DODANIH OBRAZCEV (CELOLETNE DEJAVNOSTI 

ALI KULTURNI PROJEKTI) 

Odločite se lahko za eno izmed možnosti:  

 

- PRIJAVA ENE ALI VEČIH CELOLETNIH DEJAVNOSTI,  

 

- PRIJAVA POSAMEZNIH KULTURNIH PROJEKTOV (oddate lahko največ tri (3) predloge za sofinanciranje 

projektov).  

 

POSAMEZNI PREDLAGATELJ LAHKO IZBERE LE ENO IZMED NAVEDENIH MOŽNOSTI. HKRATNI PRIJAVI 

CELOLETNIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV SE IZKLJUČUJETA! 

OBRAZEC D: CELOLETNA PROGRAMSKA 

DEJAVNOST / KULTURNI PROJEKT 

CELOLETNA DEJAVNOST / KULTURNI PROJEKT 

Izberi prijavo 

Izbirate lahko med prijavo ene ali večih celoletnih dejavnosti in med prijavo kulturnih projektov (največ tri (3)). 

Hkratni prijavi celoletnih dejavnosti in kulturnih projektov se izključujeta.  

CELOLETNA PROGRAMSKA DEJAVNOST  

PROJEKT  



 

 

CELOLETNA PROGRAMSKA DEJAVNOST 

Dejavnost  

 glasba  

 gledališče in lutke  

  ples  

  folklora in ljudski pevci  

  literatura  

  likovna in foto dejavnost  

  film in video  

  sodobni načini umetniškega izražanja  

  zveze društev 

1. Kulturno društvo/skupina 

1.1 Število članov  

1.2 Seznam aktivnih članov  

Ime in priimek Občina stalnega ali začasnega bivališča 
 

 

1.3 Vodstvo skupine 

Vodstvo Ime in priimek Telefon E-pošta 

Mentor     

Somentor     

 

3. V letu 2018 društvo praznuje okroglo obletnico delovanja: 

Da/Ne 

3.1 Število let delovanja: ______ 

2. Število študijskih terminov/vaj v letu 2018: 

3. Natančen opis premiernega programa/produkcije 

Navedite naslov produkcije / skladatelja / avtorja besedila / režiserja / koreografa / kostumografa / ali izvor ljudske 

pesmi… obrazložitev / natančen sinopsis programske vsebine predlagateljevega programa (vsaj 2.000 znakov) 

4. Termini premiernega programa in ponovitve  

Program Kraj izvedbe Čas izvedbe (mesec) 
 

 

 



 

 

5. Ostali načrtovani koncerti in nastopi  

Koncert oz. nastop Kraj izvedbe Mesec izvedbe 
 

6. Dodatni program  

Vrsta programa Naziv prireditve Čas (mesec) dogodka  Kraj izvedbe 
 

FINANČNI NAČRT 

1. Pregled vseh odhodkov  

 
Znesek (EUR) Delež (%) 

Stroški društvenih/delovnih prostorov  0,00
 0,00    

Stroški dela/honorarji  0,00
 0,00    

Potni stroški  0,00
 0,00    

Nakup in vzdrževanje kostumov, koncertnih oblek  0,00
 0,00    

Nakup in vzdrževanje instrumentov  0,00
 0,00    

Stroški scene in rekvizitov  0,00
 0,00    

Stroški slikarskega / kiparskega materiala  0,00
 0,00    

Stroški foto, videomateriala  0,00
 0,00    

Stroški priprave razstave, produkcije  0,00
 0,00    

Stroški dvorane in tehnike  0,00
 0,00    

Tiskana gradiva (note, vabila, plakati)  0,00
 0,00    

Avtorske pravice  0,00
 0,00    

Stroški prehrane  0,00
 0,00    

Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)  0,00
 0,00    

Članarine  0,00
 0,00    

Drugi materialni stroški  0,00
 0,00    



 

 

 
Znesek (EUR) Delež (%) 

Drugi stroški*  0,00    0,00    

Skupaj odhodki  0,00    100,00  

*Razrez drugih stroškov navedite tu:  

Strošek Znesek (EUR) 
 

 
0,00

 
 

2. Pregled vseh prihodkov  

Vir prihodkov Znesek (EUR) Delež (%) 

Dotacije na podlagi javnega razpisa Ljubljana-PrP-2018  0,00
 0,00    

Dotacije iz državnega proračuna, sredstva EU  0,00
 0,00    

Članarine  0,00
 0,00    

Lastni prihodki (vstopnine, prodaja publikacij, ...)  0,00
 0,00    

Sponzorska sredstva  0,00
 0,00    

Donacije  0,00
 0,00    

Drugi viri**  0,00    100 %  

Skupaj prihodki  0,00    
 

**Razrez drugih virov prihodkov navedite tu:  

Vir prihodkov Znesek (EUR) 
 

 
0,00

 
 

Vsoti odhodkov in prihodkov se morata ujemati! Navedite le stroške, ki jih je treba poravnati – ne navajajte stroškov 

lastnega dela, ki ga opravite prostovoljno! 

Kontaktna oseba  

Ime in priimek Funkcija v društvu E-pošta Telefon 

   
 

 



 

 

PODATKI O PRIJAVLJENEM PROJEKTU IN VSEBINA 

PROJEKTA 

1. Društvo (sekcija društva): 

2. Naslov projekta: 

3. Prizorišče, kraj izvedbe na območju Mestne občine Ljubljana: 

4. Termin izvedbe na območju Mestne občine Ljubljana: 

5. Avtor/ji:  

Ime in priimek Vloga v projektu 
 

6. Sodelavci:  

Ime in priimek Vloga v projektu 
 

7. Oblika izvedbe (delavnica, predavanje, razstava itd.): 

 8. Ciljna skupina udeležencev (opredelite ciljno skupino): 

 9. Predvideno število udeležencev: 

10. Predstavitev projekta javnosti in medijski načrt:  

11. Vsebinska obrazložitev / sinopsis projekta: 

Vsebina, obseg, metode dela itd. in opis ciljev in pričakovanih učinkov projekta (1.500 do 4.000 znakov)  

12. Odmevnost v medijih v preteklem letu: 
Pri spletnih objavah navedite povezavo. Obvezno priložite kopije medijskih objav!  

Ime medija Naslov prispevka Projekt, o katerem je bilo poročano Datum objave Spletna povezava 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANČNI NAČRT 

1. Pregled vseh odhodkov  

 
Znesek (EUR) Delež (%) 

Stroški društvenih/delovnih prostorov  0,00
 0,00    

Stroški dela/honorarji  0,00
 0,00    

Potni stroški  0,00
 0,00    

Nakup in vzdrževanje kostumov, koncertnih oblek  0,00
 0,00    

Nakup in vzdrževanje instrumentov  0,00
 0,00    

Stroški scene in rekvizitov  0,00
 0,00    

Stroški slikarskega / kiparskega materiala  0,00
 0,00    

Stroški foto, videomateriala  0,00
 0,00    

Stroški priprave razstave, produkcije  0,00
 0,00    

Stroški dvorane in tehnike  0,00
 0,00    

Tiskana gradiva (note, vabila, plakati)  0,00
 0,00    

Avtorske pravice  0,00
 0,00    

Stroški prehrane  0,00
 0,00    

Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)  0,00
 0,00    

Članarine  0,00
 0,00    

Drugi materialni stroški  0,00
 0,00    

Drugi stroški*  0,00    0,00    

Skupaj odhodki  0,00    100,00  

*Razrez drugih stroškov navedite tu:  

Strošek Znesek (EUR) 
 

 
0,00

 
 



 

 

2. Pregled vseh prihodkov  

Vir prihodkov Znesek (EUR) Delež (%) 

Dotacije na podlagi javnega razpisa Ljubljana-PrP-2017  0,00
 0,00    

Dotacije iz državnega proračuna, sredstva EU  0,00
 0,00    

Članarine  0,00
 0,00    

Lastni prihodki (vstopnine, prodaja publikacij, ...)  0,00
 0,00    

Sponzorska sredstva  0,00
 0,00    

Donacije  0,00
 0,00    

Drugi viri**  0,00    0,00   

Skupaj prihodki  0,00    100 % 

**Razrez drugih virov prihodkov navedite tu:  

Vir prihodkov Znesek (EUR) 
 

 
0,00

 
 

Vsoti odhodkov in prihodkov se morata ujemati! Navedite le stroške, ki jih je treba poravnati – ne navajajte stroškov 

lastnega dela, ki ga opravite prostovoljno! 

Kontaktna oseba  

Ime in priimek Funkcija v društvu E-pošta Telefon 

    

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZEC E: ELEKTRONSKE PRILOGE 

Vlogi želim priložiti elektronske priloge.  

Da  

Ne  

Obvezno priložite kopije medijskih objav (elektronsko ali v papirni obliki). 

Priložite lahko do šest (6) recenzij ali kritik. 

 

Priložite lahko datoteke v doc, docx, jpg ali pdf formatu. Ob tiskanju vloge priloge ne bodo natisnjene.  

 

Priloge lahko priložite tudi fizično v papirni obliki, obvezno v formatu A4. 

OBRAZEC I: OBRAZEC IZJAVA 

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE 

S podpisom odgovorne osebe in žigom društva potrjujemo resničnost vseh navedenih podatkov v vsej 

dokumentaciji tega razpisa.  

Hkrati izjavljamo: 

  seznanjeni smo s pogoji in merili razpisa in jih sprejemamo; 

  zagotavljamo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti; 

  v kolikor smo bili v letu 2017 pogodbena stranka JSKD, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do JSKD 

  strinjamo se, da bo - v primeru sofinanciranja istega programa sli projekta s strani Mestne občine Ljubljana - 

sofinanciranje zadevnega projekta zavrnjeno.  

Izjava o avtorskem delu: 

Izjavljamo, da je po določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB3 in 68/08 - 

/ZASP-E/, 110, 2013 - ZASP-F) ta vloga avtorsko delo:  

Da  

Ne  

 


