
(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 - IZJAVA – likovna dejavnost       

  

1. PREDLAGATELJ: 

1.1  Naziv predlagatelja:  
1.2  Naslov:  
1.3  Pošta in kraj:   Občina:  
1.4  Matična številka:   
1.5  Davčna številka:   
1.6  Telefon:    Telefaks:   
1.7  Elektronska pošta:     
 
2. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM BANČNEM RAČUNU 

2.1  Številka transakcijskega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude: 

Številka računa:     
 
3. PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH 

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči: 

3.1  Ime in priimek:     Funkcija:   
Naslov:        Pošta in kraj:     
Telefon:      Telefaks:  Mobilni telefon:      Elektronska pošta:     
 
Kontaktna oseba: 

3.2  Ime in priimek:    Funkcija:   
Naslov:      Pošta in kraj:    
Telefon:    Telefaks:  Mobilni telefon:    Elektronska pošta:   

 

 

OBRAZEC A/1: PODATKI O PREDLAGATELJU - likovna dejavnost 

 

 

PODATKI O PREDLAGATELJU 

a) Društvo (sekcija društva)  

Število aktivnih članov  
Strokovno vodstvo/mentorji, zunanji sodelavci  

Ime in priimek Strokovni naziv Funkcija 
 

    
 
b) Navedite pomembnejše izvedene samostojne projekte v preteklih treh letih  

Projekt 
Število 
sodelujočih 

Termin izvedbe Kraj izvedbe 
Kratek opis projekta (od 1 do 300 
znakov)  

      
 
c) Navedite pomembnejše udeležbe na strokovno spremljanih razstavah in izobraževanjih (regijskih, državnih, 
mednarodnih) v preteklih treh letih  

Razstava/izobraževanje 
Število sodelujočih 
članov društva 

Termin izvedbe Kraj izvedbe 
Kratek opis projekta (od 1 
do 300 znakov)  

      
 
d) Navedite pomembnejše medijske objave v preteklih treh letih  

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



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 odločbe  

Datum izdaje odločbe  
 

 

OBRAZEC B: OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU - likovna dejavnost 

 

1. Ime projekta  
 
2. Oblika projekta  

prireditev  

izobraževanje  

založništvo  
 
Izobraževanje  

tečaj  

delavnica 
 
Založništvo  

zbornik  

revija  

katalog 
 
 
3. Način  

izvedba  

udeležba  
 

4. Kraj izvedbe  
 

5. Število sodelujočih posameznikov  

Število sodelujočih društev  

Število sodelujočih držav  
 

6. Soorganizatorji  
 

SINOPSIS 



1. Opis projekta (izogibajte se prepisovanju meril iz razpisa) Natančno opišite način in obliko izvedbe, vsebino, 
utemeljite tematiko, opišite, kdo so sodelujoči. Pri kolonijah in srečanjih napišite koliko dni trajajo, kaj se zgodi z 
nastalimi deli, pri ex temporih in natečajih tudi kakšne so nagrade. 
(obseg: 300–1000 znakov) 
 
Izobraževanje: Podrobno opišite vsebino, obliko izvedbe in cilje izobraževanja, komu je izobraževanje namenjeno 
ter koliko ur obsega. (obseg: 300–1000 znakov) 
Založništvo: Opišite obseg publikacije, vsebino strokovnih tekstov, ki jih nameravate objaviti in komu je publikacija 
namenjena (obvezno dodajte predvideno kazalo (če gre za zbornik), pri izdaji revije obvezno dodajte zadnjo 
izdano številko). (obseg: 300–1000 znakov) 
 
2. Strokovno vodstvo projekta in njegove reference (navedite sodelujoče v projektu – do pet oseb – in pojasnite 
njihove reference s področja likovne dejavnosti)  

Ime in priimek Strokovni naziv 
Naloga (mentor, selektor, kritik, kustos, avtor 
strokovnih tekstov) 

Reference(od 1 do 300 
znakov)  

     
 
 
3. Terminski načrt izvedbe projekta (obvezno v letu 2013)  

3.1. Datum pričetka izvedbe projekta  

3.2. Datum zaključka izvedbe projekta  
FINANČNI NAČRT 

1. Pregled vseh odhodkov  

 
Znesek (EUR) Delež (%) 

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

Stroški dvorane in tehnike  0,00
 
0,00    

Honorarji zunanjim sodelavcem  0,00
 
0,00    

Avtorske pravice  0,00
 
0,00    

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

Drugi materialni stroški  0,00
 
0,00    

Potni stroški  0,00
 
0,00    

Drugi stroški*  0,00
 
0,00    

Skupaj odhodki
1
  0,00    100%  

*Razrez drugih odhodkov navedite tu:  

Strošek Znesek (EUR) 
 

 
0,00

  
 
2. Pregled vseh prihodkov  

Vir prihodkov Znesek (EUR) Delež (%) 

Načrtovani delež sofinanciranja JSKD
2
  0,00

 
0,00    

Dotacije iz občinskega proračuna  0,00
 
0,00    

Lastni prihodki (vstopnine, itd.)  0,00
 
0,00    

Sponzorska sredstva  0,00
 
0,00    

Drugi viri**  0,00
 
0,00    

Skupaj prihodki
1
  0,00    100%  

1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek stroškov (točka 1.) in skupni znesek virov sredstev (točka 
2.) se morata ujemati. Skupna vrednost projekta mora dosegati minimalno vrednost 400 €. 
2 – Delež sofinanciranja sklada ne sme presegati 50% skupne vrednosti projekta in ne sme biti višji od 5.000 €. 
**Razrez drugih virov prihodkov navedite tu:  

Vir prihodkov Znesek (EUR) 
 



Vir prihodkov Znesek (EUR) 
 

 
0,00

  
 

 

OBRAZEC B1: UTEMELJITEV – likovna dejavnost 

 

 
UTEMELJITEV CILJEV IN UČINKOV PROJEKTA 

1. Opišite kakšne izobraževalne učinke bo imel projekt, kako bo dopolnjeval programsko ponudbo vašega kraja, 
vplival na kulturni razvoj in dodajte načrtovane promocijske aktivnosti. 
(do 1000 znakov).  

Samo besedilo
 

Število vpisanih znakov 0  
 
2. Opišite načrtovano postprodukcijo ter kakšno bo sodelovanje z drugimi kulturnimi ustvarjalci in ustanovami na 
lokalni in regionalni ravni v okviru projekta  
(do 1000 znakov)  

Samo besedilo
 

Število vpisanih znakov 0  
 

 

OBRAZEC I: IZJAVA - likovna dejavnost 

 

IZJAVA 

Odgovorna oseba – s svojim podpisom in žigom – potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v vsej 
dokumentaciji javnega projektnega razpisa PR 2013 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 2012 pogodbena stranka JSKD, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do 
JSKD; 

 v kolikor smo bili v letu 2012 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, 
smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti; 

 strinjamo se, da bo – v primeru sofinanciranja istega projekta s strani Ministrstva za kulturo, Slovenskega 
filmskega centra ali JSKD – sofinanciranje zadevnega projekta zavrnjeno.  


