
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

Kontaktna oseba

JR10–ŠTIPENDIJE–2022: ILUSTRACIJA IN FOTOGRAFIJA
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Področje ustvarjanja

Seznam prejetih štipendij v obdobju 2017–2022 na področju ilustracije in/ali fotografije

Kratka biografija

Objavljene samostojne monografske publikacije in monografije, kjer je prijavitelj soavtor

Seznam domačih in tujih nagrad in nominacij ter priznanj na področju ilustracije oz. fotografije

Seznam recenzij, ocen in drugih medijskih prispevkov o avtorjevem delu

Seznam domačih in mednarodnih selekcioniranih razstav, vezanih na knjižno gradivo

Seznam drugih samostojnih razstav, posebej razstav vzgojno-didaktične narave

SPLOŠNI PODATKI - Ilustracija in fotografija

ilustracija 

fotografija 

Zap. št. Podeljevalec (navedba institucije) Vrsta štipendije Leto 

1.

(največ 1000 znakov)

Zap. št. Naslov monografske
publikacije 

Format in obseg
monografije v
straneh 

Monografija je za
odrasle, mladino,
otroke
(navesti) 

Založba Leto izida 

1.

Zap. št. Naziv nagrade, nominacije, priznanja in naziv
podeljevalca 

Leto 

1.

Zap. št. Ime in priimek avtorja recenzije in
naslov recenzije 

Leto objave Naziv medija 

1.

Zap. št. Naziv razstave in razstavnega
prostora 

Leto Kraj  

1.

Zap. št. Naziv razstave in razstavnega
prostora 

Leto Kraj  

1.
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Zahtevane priloge naložite spodaj in jih tudi priložite k natisnjeni vlogi.

Priloge

Izjavljam:

Datum: Podpis:

OBVEZNE PRILOGE 

- izpis iz COBISSA, ki dokazuje pretežno (so)avtorstvo (najmanj) ene (1) z ilustracijami ali s fotografijami opremljene monografske
publikacije, ki je izšla v slovenskem jeziku in ki je predmet knjižnične izposoje na področju ilustracije ali fotografije,
- največ tri (3) monografske publikacije/knjige v tiskani obliki ali drugi obliki (pdf ipd), iz katere bo mogoč ogled prispevka v monografski
publikaciji,
- kopije recenzij, ocen in drugih medijskih prispevkov, navedenih v obrazcu.  

Datoteke

IZJAVE PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU ZA
IZBOR PREJEMNIKOV ŠTIPENDIJ ZA USTVARJALNOST V LETU 2022, PODROČJE ILUSTRACIJE IN
FOTOGRAFIJE 

da izpolnjujem vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 na področju ILUSTRACIJE IN

FOTOGRAFIJE; 

da sem proučil/-a dokumentacijo javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 in jo v celoti sprejemam. 
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