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OBČINA PODLEHNIK 

 

 

 

Naziv društva: __________________________________ 
Naslov: _______________________________________ 
Datum:_____________________________ 
Št. transakcijskega računa: _______________________________ 
 

 ZAHTEVEK ZA NAKAZILO SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK 

 v letu 2019 za kulturo  

 

Št. zahtevka: _________    Znesek zahtevka: ______________EUR 

Za nakazilo za obdobje:___________________________2019;  št. pogodbe_____________ 

 

Število izvedenih vaj ______________, kar znaša    ………. % planiranih vaj za leto 2018. 

Število gostovanj:_____________ 

Število lastnih produkcij:___________ 

Število revij:_________________  

Podatki o realiziranih izdatkih v zahtevanem obdobju 2019 : 

1. MESEČNI IZDATKI-STROŠKI 
DELOVANJA * 

 

Navedba vse dokumentov, ki so podlaga 
za izplačilo stroškov (računi, blag. izdatki 
itd.) ** 

Znesek  

Stroški društvenih/delovnih prostorov   

Stroški dela/honorarji    

Potni stroški za lastno produkcijo   

Potni stroški za udeležbo na drugih 
nastopih in revijah 

  

Vzdrževanje kostumov   

Vzdrževanje instrumentov   

Stroški scene in rekvizitov   

Stroški priprave produkcije   

Stroški najema dvorane in tehnike   

Tiskana gradiva (note, vabila, plakati)   

Avtorske pravice   

Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)    

Članarine   

Stroški računovodskih storitev in   
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OBČINA PODLEHNIK 

 

 

finančnega poslovanja 

2. NAKUP OPREME   

 
       Odhodki skupaj     

 
 

2.  Realizirani prihodki v zahtevanem obdobju 2019: *** 

Zahtevani znesek  od občine Podlehnik       

Dotacije iz državnega proračuna, sredstva EU        

Članarine            

Lastni prihodki (vstopnine, prodaja publikacij,…)        

Sponzorska sredstva, donacije          

Drugi viri (JSKD)            

Drugi viri (kateri)            

 
       Prihodki skupaj     

 
 

 

 

 

Kraj in datum:___________________     Podpis:________________ 
 
 
 

(žig) 

 
 
Navodilo: 
* Vnašajo se podatki za odhodke, ki jih po planu za izvedbo obsega programa krije občina in bodo izplačani v 

mesecu, za katerega izstavljate zahtevek. 

 
**Navesti je potrebno vse računovodske listine, ki so podlaga za določitev višine  vseh odhodkov v posameznem 

mesecu za dejavnost društva in so predmet sofinanciranja društva.   

*** Navedejo se prihodki in izdatki, ki imajo podlago v računovodskih listinah v navedenem obdobju. 
 
**** Zadnji zahtevek je potrebno posredovati najkasneje do 25. 11. 2019! 
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