
Ime:                                    Priimek:                                    

Davčna številka:                                    

Naslov stalnega prebivališča:                                    Hišna št.:                                    

Poštna št.:                                    Pošta:                                    

Naslov začasnega prebivališča:                                    Hišna št.:                                    

Poštna št.:                                    Pošta:                                    

Kontaktna tel. št:                                    Elektronski naslov:                                    

Številka transakcijskega računa:                                    

Naziv banke in ekspozitura:                                    Naslov banke (ulica, kraj):                                    

PODATKI O PRIJAVITELJU

JR3–KNJIGA–2015: DELOVNE ŠTIPENDIJE (DŠ)

TA VERZIJA PRIJAVNEGA OBRAZCA NI VELJAVNA. PRIJAVNI OBRAZEC JE VELJAVEN, KO JE ZAKLJUČEN V SPLETNI APLIKACIJI.

http://jakrs.dev.positiva.si/si/natisni/natisni-vlogo/1525/?__blank=1

1 od 3 28.1.2015 16:27

VZO
R

EC
 O

BR
AZC

A - N
E IZPO

LN
JU

J!



Številka vpisa v razvid samozaposlenih na področju kulture                   

Navedba in šifra dejavnosti v primeru prijave samostojnega podjetnika                   

Prijavljam se za delovno štipendijo kot:

Število vseh izdanih knjig                   

Seznam knjig, ki jih je avtor prvič izdal v obdobju 2012–2014, v primeru literarnih kritikov vpišite spremne,
uvodne besede idr. prispevke, objavljene v knjižni obliki

                                                                            0

Seznam prevodov avtorjevih knjižnih del v tuje jezike, ki so izšli v obdobju 2012–2014

                                                                                               0

Seznam pomembnejših objav v časopisih, revijah in drugih medijih v obdobju 2012–2014

                                                         0

Kratka predstavitev prijaviteljevega dosedanjega delovanja (avtorski opus in druge dejavnosti)

Kratka predstavitev prijaviteljevega dela v obdobju 2012-2014

Delovni načrt prijavitelja za leto 2015

Kratka predstavitev prijaviteljevih referenc v strokovni javnosti (medijski odzivi, strokovne nagrade in nominacije
za nagrade, uvrstitev v nacionalne preglede ali študijsko gradivo…) oz. v primeru prevajalcev in literarnih kritikov
kontinuiteta dela, objavljanje pri referenčnih založbah/v medijih in prepoznavnost v kulturnem prostoru

SPLOŠNI PODATKI - Delovne štipendije (DŠ)

REFERENCE PRIJAVITELJA 

 

 

Vrhunski ustvarjalec 

Perspektiven mlad avtor 

Literarni kritik 

 

Zap. št. Naslov knjige Obseg v AP Obseg v verzih Založba Leto izida 

1.

Zap. št. Naslov knjige Obseg v AP Obseg v verzih Jezik Založba Leto izida 

1.

Zap. št. Naziv revije oz. medija Naslov prispevka Približen obseg prispevka v AP/verzih Leto izida 

1.

                 

(najmanj 500 in največ 2000 znakov)

                 

(najmanj 500 in največ 2000 znakov)

                 

(najmanj 500 in največ 2000 znakov)
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Obvezne priloge:

- bibliografija prijaviteljevih objav za obdobje 2012-2014

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVE PRIJAVITELJA o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu JR3–knjiga–2015,
področje: - Delovne štipendije (DŠ)

Izjavljam: 

da sem vpisan v razvid samozaposlenih na področju kulture na področju knjige ali registriran kot samostojni podjetniki (s. p.) z

dejavnostjo na področju knjige,  

da sem v primeru, da sem bil v letu 2014 pogodbena stranka JAK, v pogodbenem roku izpolnil vse pogodbene obveznosti do JAK, 

da do zaključka razpisa 3. 3. 2015 še nisem dopolnil 36 let v primeru, ko kandidiram za delovno štipendijo kot perspektivni mladi

ustvarjalec, 

da sem v obdobju 2012–2014 objavil vsaj eno (1) samostojno izvirno ali prevodno knjižno delo, ki ni izšlo v samozaložbi, ali v primeru

vloge literarnega kritika, da sem v tem obdobju objavljal književne kritike v literarnih revijah, na kulturnih straneh dnevnega tiska in v

drugih medijih s kulturnimi vsebinami v slovenskem jeziku,  

da v letih 2013 in 2014 nisem prejel delovne štipendije JAK (iz naslova razpisov JR5–KNJIGA–2013 in JR3–KNJIGA–2014).  

Datoteke

                 

Dodatne informacije: Vlasta Vičič, 01/369 58 26, vlasta.vicic(at)jakrs.si 
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