
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

JR2-PROGRAM-2016-2019: REVIJALNI PROGRAM (RP)

TA VERZIJA PRIJAVNEGA OBRAZCA NI VELJAVNA. PRIJAVNI OBRAZEC JE VELJAVEN, KO JE ZAKLJUČEN V SPLETNI APLIKACIJI.
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Najmanj 300 znakov.

Opis referenc prijavitelja

Najmanj 300 znakov.

Pomen in vloga prijavljenega revijalnega programa za slovensko kulturo in revijalno produkcijo

SPLOŠNI PODATKI - Revijalni program (RP)

TA VERZIJA PRIJAVNEGA OBRAZCA NI VELJAVNA. PRIJAVNI OBRAZEC JE VELJAVEN, KO JE ZAKLJUČEN V SPLETNI APLIKACIJI.
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Seznam prijavljenih revij v letu 2016

Zap. št. Naslov in podnaslov revije Revija izhaja od leta

1
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Naslov in podnaslov revije

Revija izhaja od leta

Odgovorni in/ali glavni urednik

Člani uredniškega odbora

Likovno-tehnični urednik

Lektor/korektor

Obseg celotnega letnika revije 2016 v AP

Število vseh zvezkov v letniku 2016

Od tega število posebnih zvezkov revije v letniku 2016

Predvidena naklada posameznega zvezka v letniku 2016

Število naročnikov revije v letu 2015 (brez knjižnic)

Število knjižnic, naročnic revije

Knjigarne, kjer se je revija prodajala v letu 2015

Najmanj 300 znakov.

Predstavitev referenc glavnega/odgovornega urednika

Predstavitev referenc ključnih stalnih sodelavcev revije (avtorjev, prevajalcev, urednikov rubrik, ilustratorjev,
fotografov …)

Najmanj 300 znakov.

Predstavite načrtovane dejavnosti za zagotavljanje dostopnosti prijavljenega revijalnega programa javnosti ter njegovo
promocijo

Sofinanciranje prijavljene revije s strani JAK RS v letu 2015

PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)

Sklop A: stroški avtorskega dela*

Podatki o izhajanju revije v letu 2016:

Zap. št. Ime in priimek 

Zap. št. Ime knjigarne 

1.

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Reference 

Finančna konstrukcija prijavljenega revijalnega programa v letu 2016 

EUR

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

*Sklop A: stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo,
lektoriranje …).

Sklop A - skupaj 
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Sklop B: stroški tiskarske priprave in tiska ter stroški priprave in izdaje e-revije

Sklop C: splošni stroški in stroški dela založnika, vključno s stroški uredniškega dela, ter stroški promocije

Sklop D: drugo

Celotna vrednost

Zaprošena sredstva*

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

Sklop B - skupaj 

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

Sklop C - skupaj 

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

Sklop D - skupaj 

Skupaj (A+B+C+D) 

Upravičeni stroški v letu 2016 (A+B+C) 

Zaprošena sredstva*

Delež zaprošenih sredstev (%) 

*JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov prijavljenega revijalnega programa in največ 80.000 eur.
Skupna prijavljena vrednost upravičenih stroškov prijavljenega programa (A+B+C) pri tem ne sme presegati 150.000 eur.

TA VERZIJA PRIJAVNEGA OBRAZCA NI VELJAVNA. PRIJAVNI OBRAZEC JE VELJAVEN, KO JE ZAKLJUČEN V SPLETNI APLIKACIJI.
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PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI) V LETU 2016

Upravičeni stroški v letu 2016

PREDVIDENI PRIHODKI

*Sredstva predvidenih drugih sofinancerjev (poimensko navesti)

FINANČNA KONSTRUKCIJA - Revijalni program (RP)

FINANČNA KONSTRUKCIJA CELOTNEGA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA ZA LETO 2016 

JAK bo prijaviteljem sofinancirala javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja javnega kulturnega programa na področju
revijalnih izdaj za leto 2013 ne presega 70 % vseh upravičenih odhodkov (stroškov) in je finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in
odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki). 

Vrste odhodkov Celotna vrednost v letu 2016 (v EUR) 

Stroški avtorskega dela (Sklop A) 

Tiskarska priprava in tisk (Sklop B) 

Založniška režija (Sklop C) 

Drugo (Sklop D) 

SKUPAJ 

Znesek (v EUR) 

Sklop A - skupaj 

Sklop B - skupaj 

Sklop C - skupaj 

Upravičeni stroški (A+B+C) 

Vrste prihodkov Vrednost v letu 2016 (v EUR) Delež v letu 2016 (v %) 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja 

Sredstva drugih sofinancerjev*

Skupaj 100% 

JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov prijavljenega revijalnega programa in največ 80.000 eur.

Zap. št. Sofinancer Sredstva v letu 2016 (v EUR) 

1.
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IZJAVA - Revijalni program (RP)

IZJAVLJAMO: 

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

da smo pravna oseba zasebnega prava, najmanj 3 leta registrirana za izvajanje dejavnosti na področju kulture, razen v primeru, ko

novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava nadaljuje z izvajanjem uveljavljenega kulturnega programa, ki ga je v obdobju 2013–2015 že

sofinancirala JAK; 

da prijavljamo kulturni program, ki bo v celoti realiziran v obdobju 2016–2019; 

da zagotavljamo javno dostopnost kulturnega programa; 

da imamo v času prijave na ta razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti oziroma urejena medsebojna razmerja z JAK; 

da prijavljamo finančno uravnotežen kulturni program in da je finančna konstrukcija pripravljena skladno z določbami 6. točke besedila tega

razpisa (preverljivost, natančnost, uravnoteženost, cenovna primernost, izvirna dokazila); 

da dovoljujemo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1); 

da za isti kulturni program (v celoti ali delu) poda vlogo le en prijavitelj; 

da se z istim kulturnim programom (v celoti ali delu) na razpis prijavljamo samo enkrat; 

da pri prijavi upoštevamo vsebinske opredelitve tega razpisnega področja, skladno s 4. točko besedila razpisa, ter cilje tega razpisnega

področja, skladno s 3. točko besedila razpisa; 

da nimamo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB); 

da sprejemamo sodelovalno dolžnost pri posredovanju verodostojnih informacij o poteku kulturnega programa ter vsebinske in finančne

dokumentacije in se zavezujemo, da bomo sodelovali pri izvajanju vsebinskega in finančnega nadzora nad izvajanjem sofinanciranega

kulturnega programa; 

da se zavezujemo k vračilu dela ali celotnih sredstev na zahtevo JAK, če bo v postopkih nadzora JAK ugotovila nenamensko porabo

proračunskih sredstev  oz. preplačilo v odločbi in pogodbi določenega deleža upravičenih stroškov kulturnega programa; 

da zagotavljamo osebje z ustrezno visokimi strokovnimi kompetencami in kvalifikacijami, ki so potrebne za uspešno izvedbo prijavljenega

kulturnega programa (operativna sposobnost); 

da smo v obdobju 2013–2015 izdajali literarno revijo, ki je izhajala najmanj šest (6) krat letno, v najmanj šestih (6) zvezkih, ali humanistično

revijo, ki je izhajala najmanj štiri (4) krat letno, v najmanj (4) zvezkih, v letnem obsegu najmanj 32 avtorskih pol in v nakladi najmanj 400

izvodov, razen izjeme, določene v prvi alineji 7.1. točke besedila tega razpisa; 

da bomo v obdobju 2016–2019 izdajali literarno revijo, ki bo izhajala najmanj šest (6) krat letno, v najmanj šestih (6) zvezkih, ali humanistično

revijo, ki bo izhajala najmanj štirikrat (4) krat letno, v najmanj štirih (4) zvezkih, v letnem obsegu najmanj 32 avtorskih pol in v nakladi najmanj

400 izvodov; 

da bodo vsi zvezki sofinancirane revije v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju kulturnega programa, vendar ne kasneje kot 24

mesecev od izida posameznega zvezka revije, v elektronski obliki dostopni javnosti na spletnih portalih JAK (www.blizjiknjigi.si in/ali

www.revije.si) in da bomo za objavo elektronske različice na spletu imeli urejene avtorske pravice, ki jih bomo v obsegu, potrebnem za

izpolnitev cilja tega pogoja, prenesli na JAK; 

da oglasni prostor v posameznih zvezkih sofinancirane revije ne presega 10 % celotnega zvezka; 

da zaprošeni znesek za sofinanciranje revijalnega programa ne presega 70 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov in da ne presega

80.000 EUR; 
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Dokazilo o plačilu tarife JAK - Obvezna priloga

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe in žig:

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR2–PROGRAM–2016–2016 ter sprejemamo vse pogoje in vse kriterije za ocenjevanje vlog

te dokumentacije. 

PRILOGE 

Datoteke

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