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IZPOLNI JSKD

Datum pregleda obračuna: 			 			Znesek:				€
 
Opomba: _________________________________			Podpis: ______________________


I. OSNOVNI PODATKI
1. Številka pogodbe 											
2. Izvajalec 												
3. Ime projekta ___________________________________________________________________________
4. Dejavnost (obkroži) 		vokalna glasba – instrumentalna glasba - gledališka in lutkovna -

				folklorna - etno - filmska  - plesna  -  likovna  -  literarna  - večzvrstno

II. OBRAČUN ODHODKOV IN PRIHODKOV
(* finančna konstrukcija se mora ujemati)
1. Pregled vseh odhodkov (v €)
						Odhodki skupaj*					
Tiskana gradiva (vabila, plakati)										
Stroški dvorane in tehnike										
Honorarji												
Avtorske pravice												
Stroški prehrane												
Kotizacija (za udeležbe na seminarjih) 									
Potni stroški												
Drugi materialni stroški											
Drugi stroški (kateri)											
Drugi stroški (kateri)											
2. Prilagam fotokopije računov (podpisane, žigosane)- OBVEZNE PRILOGE!
	(izdajatelj računa)								(znesek računa v €)		
1)													
2)													
3)													
4)													
5)													
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3. Pregled vseh prihodkov (v €)
					Prihodki skupaj*						
Pogodbeni znesek JSKD											
Dotacije iz občinskega proračuna										
Lastni prihodki (vstopnine, itd.)										
Sponzorska sredstva											
Drugi viri (kateri)											
Drugi viri (kateri)											

III. PODROBNOSTI O IZVEDBI PROJEKTA
1. Kraj in datum izvedbe										
													
2. Število sodelujočih posameznikov 		   		društev/skupin				
3. Strokovno vodstvo in sodelavci (ime in priimek, strokovni naziv, naloga, npr. režiser, oblikovalec)
													
													
													
													
4. Ime in priimek poročevalca					             				
(telefon, e-mail) 												
5. Prilagam 
a) vsebinsko poročilo o izvedbi navedenega projekta - OBVEZNA PRILOGA!
b) (fotokopije, recenzije) 										
c)													
č)													
d)													
e)													

6. Pripombe 												
													

Opozorilo: Izvajalec naj pozorno prebere 4., 5. in 6. člen pogodbe glede poročanja! 
Če je iz vsebinskega in finančnega poročila razvidno, da delež JSKD presega 50% stroškov izvedenega projekta, JSKD izplačilo izvajalcu ustrezno zniža. Delež JSKD znaša največ 50% vseh stroškov projekta. Če izvajalec k izpolnjenemu obrazcu ne predloži vseh zahtevanih dokazil (vsebinsko poročilo, računi) v določenem roku – 5. člen pogodbe in v zahtevani obliki, mu zapadejo sredstva.
Pravilno izpolnjen obrazec »PP-2008 –Obrazec P« z vsemi zahtevanimi prilogami se smatra kot zahtevek za izplačilo sredstev.
 (žig)

Kraj in datum 							Podpis 					

