
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 (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

JR7–RSK OŠ IN SŠ–2016: RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) IN
SREDNJEŠOLCE (RSK SŠ)
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Število prvič izdanih naslovov založbe v letih 2010-2016

Število prvič izdanih mladinskih leposlovnih del založbe v letih 2010-2016

Število prvič izdanih izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del v letih 2010-2016

Seznam prvič izdanih izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del založbe v letih 2010–2016 (navesti do 15 del)

---izberi---

Avtor/avtorji

Naslov knjige

Leto izida* ---izberi---

Prva naklada

Maloprodajna cena knjige (z DDV)

Predlagana cena (z DDV) na posamezen izvod za tisk 23.000 izvodov

Urednik

Lektor

Ilustrator (če je knjiga ilustrirana)

Nagrade, kritiški odzivi o knjigi – navesti

Uredniška predstavitev slovenskega mladinskega leposlovnega dela

Utemeljiti (v kolikor knjiga ni primerna za OŠ, v tej rubriki zapišite "NE").
Primernost predlagane knjige razvojni stopnji učencev 7. razreda OŠ (starost 12–13 let)

Utemeljiti (v kolikor knjiga ni primerna za SŠ, v tej rubriki zapišite "NE").
Primernosti predlagane knjige razvojni stopnji dijakov prvih letnikov SŠ (starost 15-16 let)

(npr. oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave; v primeru ilustracij zagotovljena kakovost tiska ilustracij)
Predvidena tehnična izvedba predlagane knjige v primeru izbora

Načrt promocije knjige in avtorja/avtorjev oz. projekta RSK 2016 s strani prijavitelja

Mesec, v katerem lahko prijavitelj zagotovi predvideno naklado za odkup

Zadnji rok za dostavo knjig in plakatov je 20. avgust 2016.

PODATKI O PROJEKTU RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) OZ. SREDNJEŠOLCE (RSK
SŠ)

Zbirni podatki 

Zap. št. Avtor Naslov knjige Leto izida 

1.

Podatki o prijavljenem kulturnem projektu RSK OŠ oz. RSK SŠ 2016 

Opozorilo:
Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z največ petimi (5) izdanimi naslovi slovenskih mladinskih leposlovnih del oz. njihovimi ponatisi
na področju OŠ in SŠ skupaj. 

*Delo (prva izdaja ali ponatis) mora biti izdano v obdobju od 2010 do 2016.
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Zadnji rok za izdelavo in oddajo predstavitvenega kratkega filma je 1. september 2016.

Predlagatelj vloge mora izpolnjevati vse pogoje, zato morate označiti vsako izjavo.
Izjavljamo

Obvezne priloge:

-dva (2) izvoda natisnjene knjige;
-vsaj dve (2) recenziji priznanih strokovnjakov za mladinsko literaturo oz. morebitne fotokopije vsaj dveh (2) referenčnih kritik, recenzij ali
odzivov o prijavljeni knjigi in njenem avtorju/avtorjih, objavljenih v medijih ali strokovnem tisku;
- dokazilo o plačilu tarife.

Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVE - RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) OZ. SREDNJEŠOLCE (RSK SŠ)

IZJAVE PRIJAVITELJA 

da izpolnjujemo splošne pogoje javnega razpisa JR7–RSK OŠ in SŠ–2016; 

da izpolnjujemo posebne pogoje javnega razpisa JR7–RSK OŠ in SŠ–2016; 

da smo ob prijavi na razpis poravnali tarifo v višini 25,00 EUR, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS; 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR7–RSK OŠ in SŠ–2016 in jo v celoti sprejemamo; 

da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe javnega razpisa JR7–RSK OŠ in SŠ–2016. 

Datoteke

                 

Kraj in datum:

Dodatne informacije: Tjaša Urankar, 01/369 58 25, tjasa.urankar@jakrs.si
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