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JR7–RSK OŠ IN SŠ–2021: RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) IN
SREDNJEŠOLCE (RSK SŠ) 2021

Prijavitelj

Naziv prijavitelja:
Davčna številka:

Davčni zavezanec:

Matična številka:

Pošta:
Spletna stran:

Naslov:

Poštna št.:

Hišna št.:

Pošta:

Podatki o TRR računu
Transakcijski račun:

CA

Poštna št.:

Hišna št.:

AZ

Naslov za vročanje

R
OB

Naslov:

-N

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

E

Odgovorna oseba

Funkcija:

Priimek:

Funkcija:

Kontaktna oseba
Ime:
Telefon:

JU

LN

E-pošta:

Mobilni telefon:

PO

Priimek:

IZ

Ime:

J!

PODATKI O PROJEKTU RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) OZ. SREDNJEŠOLCE (RSK
SŠ)
Podatki o prijavljenem kulturnem projektu RSK OŠ oz. RSK SŠ 2021

VZ

Opozorilo:
Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z največ petimi (5) kulturnimi projekti oz. knjižnimi deli na področju OŠ in SŠ skupaj.

Avtor/avtorji

EC
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Naslov knjige

Leto izida* ---izberi---

*Delo (prva izdaja) mora biti izdano v obdobju od 2016 do 2021.

Obseg prijavljene knjige v avtorskih polah/verzih:
Prva naklada

Maloprodajna cena knjige (z DDV)

EUR

Predlagana cena (z DDV) na posamezen izvod za tisk od 22.000 do 25.000 izvodov

Lektor

R
OB

Urednik

EUR

Ilustrator (če je knjiga ilustrirana)

Reference založbe

CA

Reference urednika

AZ

Reference avtorja/avtorjev

-N

Uredniška predstavitev kulturnega projekta oz. knjižnega dela

Primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji učencev 7. razreda OŠ (starost 12–13 let)

E

Utemeljiti (v kolikor knjiga ni primerna za OŠ, v tej rubriki zapišite "NE").

Predvidena tehnična izvedba predlaganega knjižnega dela v primeru izbora

PO

IZ

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

(npr. oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave; v primeru ilustracij zagotovljena kakovost tiska ilustracij)

LN

Načrt dodatne promocije knjige in avtorja/avtorjev oz. projekta RSK 2021 s strani prijavitelja (Ne navajajte vsebin, ki so že
v okviru izvajanja projekta RSK s strani JAK.)

Zadnji rok za dostavo knjig in plakatov je 20. avgust 2021.
Zadnji rok za izdelavo in oddajo predstavitvenega kratkega filma je 1. september 2021.

J!

Mesec, v katerem lahko prijavitelj zagotovi predvideno naklado za odkup

JU

Nagrade, kritiški odzivi o knjigi – navesti

IZJAVE – RASTEM S KNJIGO ZA OSNOVNOŠOLCE (RSK OŠ) OZ. SREDNJEŠOLCE (RSK SŠ)
IZJAVE PRIJAVITELJA
IZJAVLJAMO

VZ

da izpolnjujemo razpisne pogoje javnega razpisa JR7–RSK OŠ IN SŠ–2021 ter sprejemamo vse pogoje in vse kriterije za ocenjevanje vlog
te dokumentacije;
da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe javnega razpisa JR7–RSK OŠ in SŠ–2021.
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OBVEZNI PRILOGI

Dokazilo o plačilu tarife JAK – kopijo/pdf dokazila o plačilu tarife naložite spodaj ter tudi natisnjeno priložite k vlogi in jo skupaj z vlogo pošljite
po pošti.
Dva (2) izvoda natisnjene knjige.

OSTALE PRILOGE

Spodaj lahko dodajate tudi druge vaše priloge (datoteke), povezane s prijavo, vendar, vidno označite tako v besedilu kot prilogo (datoteko), ki jo
dodajate.

Kraj in datum:

AZ

R
OB

Datoteke

Podpis odgovorne osebe in žig:

CA

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