
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, 

producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini v letu 2019 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 

Podatki o programu: 
 

Izobraževalni program       

Termin izvedbe:        

Lokacija izvedbe:        

 
 
Podatki o prijavitelju:   
 

Naziv:        

Sedež:        

Davčna številka / ID za DDV:        

Matična številka:        

Poslovni račun in ime banke:        

Zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba:        

Kontaktna oseba:        

Naslov za pošiljanje pošte (če je drugačen od zgornjega)       

Telefon:       

Mobilni telefon:       

Naslov elektronske pošte:        

Spletna stran:        

 

 
 
 
Podpis prijavitelja    žig prijavitelja              datum   
 

_______________________             
* če prijavitelj posluje brez žiga, naj glede tega poda izjavo in jo priloži temu obrazcu. 
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IZJAVE 
 
 
1. Verodostojnost podatkov 
Podpisani izjavljam, da soglašam s pravili sofinanciranja projektov v skladu s Pravilnikom o 
izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in 
programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad 
izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 43/17 in 27/19). Pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam, da so vsi 
podatki v razpisni dokumentaciji verodostojni. 

 
2. Druga javna sredstva 
Izjavljamo, da smo pridobili/ da kandidiramo za pridobitev drugih javnih sredstev. 
 
   DA        NE 
 

V primeru, da ste pridobili ali kandidirate (ustrezno obkrožiti) za ta sredstva, je potrebno navesti 
institucijo in znesek:       

Če ste kandidirali za javna sredstva in vam niso bila odobrena, tega ni potrebno navajati.  

 
 
3.        Garancija lastnega vložka 
Izjavljam, da bom zagotovil/a lastna sredstva v višini, ki je navedena v finančnem načrtu 
festivala. 
 
 
4. Podatki iz javnih evidenc 
Izjavljam, da za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Slovenskemu filmskemu centru, 
javni agenciji Republike Slovenije, da pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev sodelovanja 
prijavitelja, določenih v 3. točki tega javnega razpisa, iz uradnih evidenc ter od Ministrstva za 
kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. 
 
 
5. Zagotavljam, da v primeru kumulacije pomoči iz drugih virov z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči (skupaj 200.000 EUR 
v letih 2017, 2018 in 2019) ter ne bodo preseženi zneski ali intenzivnost pomoči po drugih 
predpisih oziroma 70% vseh upravičenih stroškov. 
 
 
 
6. Izjavljam,  da sem v letih 2017, 2018 in 2019 prejeli de minimis pomoč oziroma smo 
prejeli/zaprosili pomoč za iste upravičene stroške 
 
 
 
   DA        NE 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2184
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V primeru, da ste prejeli de minimis pomoč oziroma ste prejeli/zaprosili pomoč za iste upravičene stroške 
(ustrezno obkrožiti), je potrebno navesti  posamično leto prejema pomoči, javni razpis/poziv, v primeru že 
prejete pomoči dajalca pomoči in znesek pomoči). 

 
 
 
 
7. Izjavljam, da imamo enotna podjetja1 
 
 
   DA        NE 
 
 
V primeru, da imate enotna podjetja, navedite za vsako od podjetij polni naziv, sedež in matično številko ter 
navedite ali gre za razdruženo ali pripojeno podjetje. 

 
 
 
 
Podpis prijavitelja    žig prijavitelja              datum   
 

_______________________             
 
 
 
 

                                                
1  Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja; 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali  
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
navedenega podjetja. 


