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
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 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:
Telefon:

Funkcija:
Elektronska pošta:

Fax:

Kontaktna oseba:
3.2 Ime in priimek:
Telefon:

Funkcija:
Fax:

Elektronska pošta:

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

OBRAZEC A1: PODATKI O PRETEKLEM
DELOVANJU PRIJAVITELJA
REFERENČNOST PRIJAVITELJA
1. Izvajalec projekta (ime društva ali sekcije društva) _____________________
Število pevcev ____________________
Razpisne pogoje izpolnjujejo zbori, ki imajo vsaj 16 pevcev.

2. Strokovno vodstvo prijavitelja
Ime in priimek Funkcija v skupini Član društva Reference (do 300 znakov)
3. Izpolnjujemo naslednje razpisne pogoje
Razpisni pogoj
 Prejeli smo zlato priznanje na državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v letih
2014 ali 2016
 Bili smo finalisti Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2015
Za sodelovanje na razpisu je potrebno izpolnjevanje vsaj enega izmed zgornjih pogojev.
4. Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2014 - 2016
Navedite dva (2) po vašem mnenju najpomembnejša dosežka v vsakem letu doma ali v tujini.
5. Pomembnejši izvedeni samostojni projekti na področju zborovske dejavnosti v letih 2014 - 2016
5.1 Navedite tematske/zaokrožene koncerte ali organizacije večjih prireditev
Navedite dva (2) po vašem mnenju najpomembnejša projekta v vsakem letu.
5.2 Opišite naročila in izvedbe novitet v letih 2014 - 2106
5.3 Navedite izdaje nosilcev zvoka v letih 2014 – 2016
6. Opišite povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki (z izjemo skladateljev) oz. umetnostnimi
zvrstmi v letih 2014 – 2016
7. Prijavitelj ima status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture:
Da
Ne
Številka odločbe
Datum izdaje odločbe

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

OBRAZEC B: PODATKI O IZVEDBI
PROJEKTA V LETU 2017
IME PROJEKTA
Navedite ime projekta, ki ga boste izvedli v obdobju 2017 - 2018

PROJEKTNI SKLOPI V LETU 2017
Za vsako leto morate izbrati dva projektna sklopa
1. PRVI PROJEKTNI SKLOP ZA LETO 2017
I. KONCERTI
II. A) NOVA AVTORSKA DELA ali B) ZALOŽNIŠTVO
III. A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ali B) MEDNARODNO SODELOVANJE
I. a) Opišite idejno zasnovo, obliko in vsebino, utemeljite tematiko, navedite sodelujoče
Do 2.000 znakov.
I. b.) Na kakšen način vidite v koncertu prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/oz.
prispevek k razvoju zborovske dejavnosti v Sloveniji /oz. prispevek k razvoju umetniške produkcije
na zborovskem področju?
Do 1.000 znakov.
I. c) Navedite reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev in/ali gostujočih umetnikov

2. DRUGI PROJEKTNI SKLOP ZA LETO 2017
I. KONCERTI
II. A) NOVA AVTORSKA DELA ali B) ZALOŽNIŠTVO
III. A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ali B) MEDNARODNO SODELOVANJE
V okviru projektnega sklopa II. A) NOVA AVTORSKA DELA ali B) ZALOŽNIŠTVO bomo izvedli:
A) NOVA AVTORSKA DELA
B) ZALOŽNIŠTVO
II. a.) Opišite A) idejno zasnovo naročila, njegovo vsebino in obseg ali B) navedite idejno zasnovo
založniškega projekta in kazalo (skladb/posnetkov/notne izdaje)
Odgovorite na A) ali B) v skladu z zgoraj izbrano opcijo
Obseg do 2.000 znakov.
II. b.) V čem bo po vašem mnenju izid prispeval k A) pestrosti zborovske literature ali k B) pestrosti
izdaj na zborovskem področju?
Odgovorite na A) ali B) v skladu z zgoraj izbrano opcijo
Obseg do 1.000 znakov.

FINANČNI NAČRT V LETU 2017
1. Pregled vseh odhodkov v letu 2017
Znesek (EUR) Delež (%)
0,00
0,00

Vrsta odhodka
Stroški društvenih / delovnih prostorov
Stroški najema dvorane in tehnike

0,00

0,00

Tiskana gradiva (vabila, plakati)

0,00

0,00

Honorarji zunanjim sodelavcem

0,00

0,00

Honorarji umetniških vodji in korepetitorjev

0,00

0,00

Avtorske pravice

0,00

0,00

Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)

0,00

0,00

Stroški nakupa opreme in folklornih kostumov

0,00

0,00

Stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini

0,00

0,00

Hrana, pijača, cvetje, priznanja, ...

0,00

0,00

Potni stroški
Drugi odhodki
Skupaj odhodki1

0,00

0,00
0,00
100%

0,00
0,00

2. Pregled vseh prihodkov v letu 2017
Vir prihodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
2 0,00
Načrtovani delež sofinanciranja JSKD
0,00
Dotacije iz občinskega proračuna

0,00

0,00

Lastni prihodki (vstopnine, itd.)

0,00

0,00

Sponzorska sredstva
Drugi viri
Skupaj prihodki1

0,00

0,00
0,00
100%

0,00
0,00

1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena (skupni znesek odhodkov in skupni znesek prihodkov se morata ujemati).
2 – Delež sofinanciranja sklada mora biti med 20 in 80% skupne vrednosti projekta ter ne sme biti nižji od 7.000,00 € ali višji od 15.000,00 €.

OBRAZEC B1: PODATKI O IZVEDBI
PROJEKTA V LETU 2018
PROJEKTNI SKLOPI V LETU 2018
Za vsako leto morate izbrati dva projektna sklopa.
3. PRVI PROJEKTNI SKLOP ZA LETO 2018.
I. KONCERTI
II. A) NOVA AVTORSKA DELA ali B) ZALOŽNIŠTVO
III. A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ali B) MEDNARODNO SODELOVANJE
V okviru projektnega sklopa III. A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ali B)
MEDNARODNO SODELOVANJE bomo izvedli:
A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU
B) MEDNARODNO SODELOVANJE
III. a.) Opišite A) načrt in vsebino gostovanja po Sloveniji oz. zamejstvu, navedite sodelujoče ali B)
navedite reference festivala/tekmovanja v tujini oz. obliko in vsebina drugega mednarodnega
sodelovanja ter reference sodelujočih skupin.
Odgovorite na A) ali B) v skladu z zgoraj izbrano opcijo
Obseg do 2.000 znakov.
III. b.) V čem je po vašem mnenju A) pomen gostovanja in doprinos k pestrosti/dostopnosti zborovske
ponudbe v Sloveniji oz. zamejstvu ali B) pomen udeležbe v tujini za vaš zbor in slovensko
prepoznavnost oz. kakšen je namen gostovanja izbranih skupin v Sloveniji.
Odgovorite na A) ali B) v skladu z zgoraj izbrano opcijo
Obseg do 1.000 znakov.

4. DRUGI PROJEKTNI SKLOP ZA LETO 2018
I. KONCERTI
II. A) NOVA AVTORSKA DELA ali B) ZALOŽNIŠTVO
III. A) GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ali B) MEDNARODNO SODELOVANJE
I. a) Opišite idejno zasnovo, obliko in vsebino, utemeljite tematiko, navedite sodelujoče
Obseg do 2.000 znakov.
I. b.) Na kakšen način vidite v koncertu prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/oz.
prispevek k razvoju zborovske dejavnosti v Sloveniji /oz. prispevek k razvoju umetniške produkcije
na zborovskem področju?
Obseg do 1.000 znakov.
I. c) Navedite reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev in/ali gostujočih umetnikov

FINANČNI NAČRT V LETU 2018
1. Pregled vseh odhodkov v letu 2018
Znesek (EUR) Delež (%)
0,00
0,00

Vrsta odhodka
Stroški društvenih / delovnih prostorov
Stroški najema dvorane in tehnike

0,00

0,00

Tiskana gradiva (vabila, plakati)

0,00

0,00

Honorarji zunanjim sodelavcem

0,00

0,00

Honorarji umetniških vodji in korepetitorjev

0,00

0,00

Avtorske pravice

0,00

0,00

Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)

0,00

0,00

Stroški nakupa opreme in folklornih kostumov

0,00

0,00

Stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini

0,00

0,00

Hrana, pijača, cvetje, priznanja, ...

0,00

0,00

Potni stroški
Drugi odhodki
Skupaj odhodki1

0,00

0,00
0,00
100%

0,00
0,00

2. Pregled vseh prihodkov v letu 2018
Vir prihodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
2 0,00
Načrtovani delež sofinanciranja JSKD
0,00
Dotacije iz občinskega proračuna

0,00

0,00

Lastni prihodki (vstopnine, itd.)

0,00

0,00

Sponzorska sredstva
Drugi viri
Skupaj prihodki1

0,00

0,00
0,00
100%

0,00
0,00

1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena (skupni znesek odhodkov in skupni znesek prihodkov se morata ujemati).
2 – Delež sofinanciranja sklada mora biti med 20 in 80% skupne vrednosti projekta ter ne sme biti nižji od 7.000,00 € ali višji od 15.000,00 €.

OBRAZEC: ELEKTRONSKE PRILOGE
Vlogi želim priložiti elektronske priloge.
Da
Ne
Oddaja prilog je neobvezna.
Priložite lahko datoteke v doc, docx, jpg ali pdf formatu. Ob tiskanju vloge priloge ne bodo natisnjene.

___________________________________________
OBRAZEC I: IZJAVA
IZJAVA
Odgovorna oseba – s svojim podpisom in žigom – potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v
vsej dokumentaciji javnega dvoletnega razpisa VPR-2017/2018 in izjavljam:







seznanjeni smo s pogoji in kriteriji razpisa in jih sprejemamo;
zagotavljamo dostopnost projekta javnosti;
v kolikor smo bili v letu 2016 pogodbena stranka JSKD, smo izpolnili vse svoje pogodbene
obveznosti do JSKD;
v kolikor smo bili v letu 2016 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih
sredstev, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;
strinjamo se, da bomo – v primeru sofinanciranja istega projekta s strani drugih virov državnega
proračuna, namenjenega kulturi – odstopili od sofinanciranja zadevnega projekta;
strinjamo se, da bodo - v primeru sprejetja prijavljenega projekta v sofinanciranje - naše vloge,
vložene v okviru istega področja dejavnosti na javni razpis PR 2017, zavržene.

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

