
Naziv prijavitelja:

Davčna številka: Davčni zavezanec:

Matična številka:

Naslov: Hišna št.:

Pošta: Poštna št.:

Spletna stran:

Naslov: Hišna št.:

Poštna št.: Pošta:

Transakcijski račun:

Naziv banke in ekspozitura:

Naslov banke (ulica, kraj):

Ime: Priimek: Funkcija:

Ime: Priimek: Funkcija:

Telefon: Mobilni telefon:

E-pošta:

Prijavitelj

Naslov za vročanje

Podatki o TRR računu

Odgovorna oseba

Kontaktna oseba

JR10–ŠTIPENDIJE–2022: GLASBA
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Prijavljam se za naslednjo vrsto štipendije

Seznam prejetih štipendij v obdobju 2017–2022 na področju glasbe

Kratka biografija

Seznam pomembnejših del in datumi njihovih javnih izvedb

Seznam domačih in tujih nagrad, nominacij za nagrade in drugih priznanj na področju glasbe

Delovni načrt avtorja za leto 2022, vključno z dejavnostmi, ki so potekale od 1. 1. 2022 dalje

(izpolnijo samo kandidati za izobraževalno in potovalno štipendijo)
Predstavitev referenc izobraževalne institucije oz. druge institucije ter vloga prijavitelja

SPLOŠNI PODATKI - Glasba

za delovno štipendijo za umetniški razvoj 

za izobraževalno štipendijo za umetniški razvoj 

za potovalno štipendijo za umetniški razvoj 

za nagradno štipendijo za vrhunske dosežke na področju glasbe 

Zap. št. Podeljevalec (navedba institucije) Vrsta štipendije Leto 

1.

(največ 1000 znakov)

Zap. št. Naslov dela Datum javne izvedbe 

1.

Zap. št. Naziv nagrade oz. nominacije ter priznanja Leto 

1.

(največ 1000 znakov)

(največ 1000 znakov)
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Zahtevane priloge naložite spodaj in jih tudi priložite k natisnjeni vlogi.

Priloge

Izjavljam:

Datum: Podpis:

OBVEZNE PRILOGE 

- izpis iz COBISSA, ki dokazuje avtorstvo vsaj treh (3) del, ki so predmet knjižnične izposoje na področju glasbe – najmanj tri (3) izdaje
notnega gradiva ali tri (3) izdaje nosilca zvoka;
- kopije recenzij in drugih, v medijih objavljenih ocen dela prijavitelja;
- kopija izjave ali vabila organizatorja v primeru kandidature za potovalno ali izobraževalno štipendijo.  

Datoteke

IZJAVE PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU ZA
IZBOR PREJEMNIKOV ŠTIPENDIJ ZA USTVARJALNOST V LETU 2022, PODROČJE GLASBA 

da izpolnjujem vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 na področju GLASBA; 

da sem proučil/-a dokumentacijo javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 in jo v celoti sprejemam. 
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