
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

JR10–KG–2018–2019: OBR–KG
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Naziv in naslov knjigarne

Vrsta knjigarne (splošna, specializirana (humanistična, za otroke …, drugo)

Velikost prodajnega prostora

Število zaposlenih v knjigarni

(navesti)

Izobrazbena struktura zaposlenih

Knjigarna deluje od leta

Število vseh knjižnih naslovov v knjigarni

Število vseh revij v knjigarni

Knjigarna se je odprla po 1. 1. 2018

SPLOŠNI PODATKI - KULTURNI PROGRAM KNJIGARN

PODATKI O KNJIGARNI 

m2

(najmanj 10 in največ 300 znakov)

Struktura prodajnega programa % 

- leposlovje 

- strokovna/znanstvena literatura 

- učbeniki in priročniki  

- drugo 

Da 

Ne 
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VSEBINSKA PREDSTAVITEV
Vsebinska zasnova kulturnega programa knjigarne v letu 2018, predstavitev partnerjev in izvajalcev programa

Reference prijavitelja, s poudarkom na kakovosti in odmevnosti doslej izvedenih kulturnih programov v knjigarni, ter
kakovosti in obsegu doslej izvedenih promocijskih aktivnostih, povezanih z izvedenimi kulturnimi programi

Kakovost in pomen prijavljenega kulturnega programa za obogatitev in razvoj knjigarne v kulturno središče, ustrezno
regionalno razvejanost knjigarniške mreže ter večanje prodaje kakovostnih knjig in revij

Izvedljivost in inovativnost načrtovanih promocijskih aktivnosti za informiranje javnosti ter zagotavljanje visoke
dostopnosti kulturnega programa knjigarn

Predvideno število dogodkov

Kulturni program knjigarne je potrebno izvesti v sodelovanju z najmanj petimi (5) založbami letno.

Predvidene sodelujoče založbe

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen otrokom in mladostnikom

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen izobraževanju odraslih

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen invalidskim organizacijam

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen manjšinskim etničnim skupnostim

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen odraslim v tretjem življenjskem obdobju

PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)

Sklop A: stroški nastopajočih (avtorski honorarji, potni in nastanitveni stroški ipd.)

KULTURNI PROGRAM KNJIGARNE V LETU 2018 

Pogoj je, da prijavitelj izvede najmanj deset (10) dogodkov letno.

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA KULTURNEGA PROGRAMA KNJIGARNE ZA LETO
2018 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop A 
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Sklop B: Programsko-materialni stroški (neposredni stroški izvedbe programa)

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Sklop C: stroški promocije in informiranja javnosti (tiskovine in promocijska gradiva, oglaševanje ipd.)

Sklop D: neupravičeni stroški

Celotna vrednost upravičenih stroškov

Celotna vrednost programa

Zaprošena sredstva

PREDVIDENI PRIHODKI

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji (poimenska navedba)

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini (poimenska navedba)

Skupaj sklop B 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop C 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop D 

Znesek (v EUR) Delež (v %) 

Sklop A 

Sklop B 

Sklop C 

Skupaj (A+B+C)  100% 

Skupaj (A+B+C+D) 

Znesek (v EUR) 

Višina upravičenih stroškov (A+B+C) 

Zaprošena sredstva* 

Delež zaprošenih sredstev (%) 

*Zaprošeni znesek sofinanciranja kulturnega programa knjigarne ne sme presegati 10.000 EUR na letni ravni in 70 % vseh upravičenih

stroškov.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.
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Donacije (poimenska navedba)

PREDVIDENI PRIHODKI SKUPAJ

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Znesek (v EUR) Delež (v %) 

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji 

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini 

Sredstva soorganizatorjev 

Donacije 

Lastna sredstva 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

PRIHODKI SKUPAJ 100% 

Opozorilo: prihodki = odhodki (stroški)

Zaprošeni znesek sofinanciranja kulturnega programa knjigarne ne sme presegati 10.000 EUR na letni ravni in 70 % vseh upravičenih

stroškov.
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VSEBINSKA PREDSTAVITEV
Vsebinska zasnova kulturnega programa knjigarne v letu 2019, predstavitev partnerjev in izvajalcev programa

Reference prijavitelja, s poudarkom na kakovosti in odmevnosti doslej izvedenih kulturnih programov v knjigarni, ter
kakovosti in obsegu doslej izvedenih promocijskih aktivnostih, povezanih z izvedenimi kulturnimi programi

Kakovost in pomen prijavljenega kulturnega programa za obogatitev in razvoj knjigarne v kulturno središče, ustrezno
regionalno razvejanost knjigarniške mreže ter večanje prodaje kakovostnih knjig in revij

Izvedljivost in inovativnost načrtovanih promocijskih aktivnosti za informiranje javnosti ter zagotavljanje visoke
dostopnosti kulturnega programa knjigarn

Predvideno število dogodkov

Kulturni program knjigarne je potrebno izvesti v sodelovanju z najmanj petimi (5) založbami letno.

Predvidene sodelujoče založbe

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen otrokom in mladostnikom

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen izobraževanju odraslih

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen invalidskim organizacijam

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen manjšinskim etničnim skupnostim

Kulturni program knjigarne je v večji meri namenjen odraslim v tretjem življenjskem obdobju

PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)

Sklop A: stroški nastopajočih (avtorski honorarji, potni in nastanitveni stroški ipd.)

KULTURNI PROGRAM KNJIGARNE V LETU 2019 

Pogoj je, da prijavitelj izveden najmanj deset (10) dogodkov letno.

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA KULTURNEGA PROGRAMA KNJIGARNE ZA LETO
2019 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop A 
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Sklop B: Programsko-materialni stroški (neposredni stroški izvedbe programa)

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Sklop C: stroški promocije in informiranja javnosti (tiskovine in promocijska gradiva, oglaševanje ipd.)

Sklop D: neupravičeni stroški

Celotna vrednost upravičenih stroškov

Celotna vrednost programa

Zaprošena sredstva

PREDVIDENI PRIHODKI

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji (poimenska navedba)

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini (poimenska navedba)

Skupaj sklop B 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop C 

Zap. št. Opis Znesek (v EUR) 

1.

Skupaj sklop D 

Znesek (v EUR) Delež (v %) 

Sklop A 

Sklop B 

Sklop C 

Skupaj (A+B+C)  100% 

Skupaj (A+B+C+D) 

Znesek (v EUR) 

Višina upravičenih stroškov (A+B+C) 

Zaprošena sredstva* 

Delež zaprošenih sredstev (%) 

*Zaprošeni znesek sofinanciranja kulturnega programa knjigarne ne sme presegati 10.000 EUR na letni ravni in 70 % vseh upravičenih

stroškov.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.
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Sredstva soorganizatorjev (poimenska navedba)

Donacije (poimenska navedba)

PREDVIDENI PRIHODKI SKUPAJ

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Zap. št. Sofinancer Znesek (v EUR) 

1.

Znesek (v EUR) Delež (v %) 

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji 

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini 

Sredstva soorganizatorjev 

Donacije 

Lastna sredstva 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

PRIHODKI SKUPAJ 100% 

Opozorilo: prihodki = odhodki (stroški)

Zaprošeni znesek sofinanciranja kulturnega programa knjigarne ne sme presegati 10.000 EUR na letni ravni in 70 % vseh upravičenih

stroškov.
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- Dokazilo o plačilu tarife JAK – Obvezna priloga

- Druge priloge - neobvezno

PRILOGE

Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVE

IZJAVLJAMO 

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

da izpolnjujemo razpisne pogoje javnega razpisa JR10–KG–2018–2019; 

da smo ob prijavi na razpis poravnali tarifo v višini 200 EUR, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS; 

da smo edini prijavitelj za kulturni program knjigarn (v celoti ali delu); 

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

da bo v obdobju 2018–2019 aktualna ponudba knjigarne vključevala ustrezno visok delež zastopanosti kakovostne knjižne produkcije s

področij leposlovja in humanistike, ki bo obsegal najmanj 75 odstotkov izdanih knjig, ki jih sofinancira JAK, oziroma v primeru

specializiranih knjigarn najmanj 75 odstotkov naslovov s področja specializacije, ki jih sofinancira JAK; 

da bo v obdobju 2018–2019 aktualna ponudba knjigarne vključevala knjižno produkcijo 90 odstotkov založb, ki so sprejete v večletno

sofinanciranje JAK (ne velja za specializirane knjigarne); 

da bo obdobju 2018–2019 aktualna ponudba knjigarne vključevala revije s področja leposlovja, humanistike in umetnosti, med katerimi

je najmanj 70 odstotkov revij, ki jih sofinancira JAK; 

da bodo subvencionirani knjižni naslovi v knjigarni na voljo še vsaj šest mesecev po izidu; 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR10–KG–2018–2019 in jo v celoti sprejemamo. 

POTRDILO O PLAČILU

Datoteke

                 

Kraj in datum:

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