
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: LEPOSLOVJE
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(ustrezno označi)
Prijavljam se kot

(ustrezno označi)
Prijavljam se za

Seznam prejetih štipendij v obdobju 2019-2022.

Samostojne knjižne izdaje avtorja v slovenskem jeziku

Strokovne kritike, avtorske ocene in strokovne recenzije v domačih in tujih (neindeksiranih) revijah, v osrednjih
časopisih ter v osrednjih elektronskih medijih doma in v tujini

Literarni opus - samostojne knjižne izdaje v slovenskem jeziku ter uprizorjena dela v slovenskem jeziku
Samostojne knjižne izdaje avtorja v slovenskem jeziku

Uprizorjena dela v slovenskem jeziku

Publicistični članki o avtorju ali njegovem delu ali intervjuji avtorja v domačih in tujih revijah in v osrednjih časopisih,
v osrednjih elektronskih medijih in spletnih revijah doma in v tujini. Navajajte samo zadnjih 5 let.

SPLOŠNI PODATKI - Leposlovje

perspektivni ustvarjalec 

vrhunski ustvarjalec 

raziskovalno štipendijo 

izobraževalno štipendijo 

delovno štipendijo 

Zap. št. Seznam prejetih štipendij Vrsta štipendije Leto 

1.

Zap. št. Naslov Založba Leto 

1.

Prepoznavnost 

Zap. št. Izdajatelj Ime publikacije oz.
medija 

Naslov in avtor
prispevka 

Leto izida, številka
publikacije in stran
oz.
datum objave, če gre
za
elektronski medij 

Navedba preverljive
povezave do objave
oz.
navedba št. priloge1

1.

1Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu. Priporočamo vam, da priloge v zbirni seznam med obveznimi prilogami vpisujete že ob izpolnjevanju
obrazca.

Zap. št. Naslov  Založba Leto izida 

1.

Zap. št. Naslov  Producent Leto premiere 

1.

Odmevnost 

Zap. št. Izdajatelj Ime publikacije oz.
medija 

Naslov članka Leto izida, številka
publikacije in stran
oz.
datum objave, če gre
za
elektronski medij 

Navedba preverljive
povezave do objave
oz.
navedba št. priloge1
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Revijalni prevodi v tiskanih ali spletnih publikacijah v tujini v zadnjih petih letih (2017-2021)

Nastopi na branjih v Sloveniji in v mednarodnem prostoru v zadnjih petih letih. Upoštevajo se literarne prireditve, tudi
v spletnem okolju, ki potekajo v organizaciji in na vabilo pravnih oseb

Zap. št. Izdajatelj Ime publikacije oz.
medija 

Naslov članka Leto izida, številka
publikacije in stran
oz.
datum objave, če gre
za
elektronski medij 

Navedba preverljive
povezave do objave
oz.
navedba št. priloge1

1.

1Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu.

Zap. št. Izdajatelj Ime publikacije oz.
medija 

Naslov prevoda Leto izida, številka
publikacije in stran
oz.
datum objave, če gre
za
radio ali spletno
publikacijo1

Navedba preverljive
povezave do objave
oz.
navedba št. priloge2

1.

1»spletne publikacije« so vse elektronske publikacije, ki so dostopne preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali video obliki ali so
kombinacija naštetih oblik, vključno s spletnimi stranmi in podobno.
2Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu.

Zap. št. Organizator dogodka Naslov dogodka Datum dogodka Navedba preverljive
povezave do objave oz.
navedba št. priloge1

1.

1Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu. Priporočamo vam, da priloge v zbirni seznam med obveznimi prilogami vpisujete že ob izpolnjevanju
obrazca.
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Domače in tuje literarne nagrade ožjega pomena ter nominacije za nagrade ožjega pomena. Za domače literarne
nagrade ožjega pomena štejejo vse literarne nagrade, ki niso izrecno navedene pod kriterijem IV Vrhunskost
Domače literarne nagrade ter nominacije za nagrade ožjega pomena

Tuje literarne nagrade ter nominacije za nagrade ožjega pomena

Uvrstitve v domače reprezentativne antologije z več avtorji

(kot samostojni prevodi se štejejo tudi knjige z največ tremi sodelujočimi avtorji)
Samostojni, že izdani knjižni prevodi avtorja v tujini

Uvrstitve v znanstvene in strokovne monografske publikacije, literarnozgodovinske in literarnoteoretične študije,
indeksirane znanstvene ali strokovne revije

Kot domače literarne nagrade nacionalnega pomena štejejo: Prešernova nagrada, ki jo podeljuje Prešernov sklad, nagrada Prešernovega
sklada, Jenkova, Zlatnik poezije, velenjica-čaša nesmrtnosti, desetnica, Veronikina, Cankarjeva, nagrada Slavka Gruma, kresnik,
večernica, Rožančeva, nagrada Kritiško sito, krilata želva, Kristal Vilenice, nagrada Novo mesto za kratko zgodbo, Zlatirepec, Boršnikova
nagrada za dramsko besedilo, fabula

Domače literarne nagrade in nominacije za literarne nagrade nacionalnega pomena; tuje literarne nagrade osrednjega
pomena ali tuje literarne nagrade za življenjsko delo

Domače literarne nagrade in nominacije za literarne nagrade nacionalnega pomena

Dosežki in reference avtorja 

Zap. št. Nagrada/nominacija Naslov dela Leto 

1.

Zap. št. Nagrada/nominacija Naslov dela Leto Navedba št. priloge
(fotokopija listine oziroma
potrdila podeljevalca)1

1.

1Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu.

Zap. št. Naslov
publikacije 

ISBN št.
publikacije 

Jezik Založba Leto izida Navedba strani,
ki se nanašajo na
avtorja 

1.

Zap. št. Naslov
publikacije 

ISBN št.
publikacije 

Jezik Založba Leto izida Navedba št.
priloge
(dokazilo, da je
prevod že izšel)1

1.

1Prijavitelji dokazila/priloge vloge oštevilčite sami. Ob zaključku obrazca vse priloge navedete tudi po vrstnem redu. Preverljive povezave
do objav navajate zgolj v obrazcu.

Vrhunskost 

Zap. št. Naslov dela Naslov enote v
publikaciji, če
je
to relevantno 

ISBN oz.
ISSN št.
publikacije 

Vrsta objave1 Založba Leto izida Navedba
strani, ki se
nanašajo na
avtorja 

1.

1Znanstvena monografija ali doktorat o avtorju, samostojno poglavje v znanstveni ali strokovni monografiji ali magisterij o avtorju, enota v
indeksirani znanstveni reviji ali strokovni publikaciji ali diplomsko delo o avtorju

Zap. št. Domača literarna nagrada nacionalnega pomena/
Nominacija za domačo literarno nagrado nacionalnega
pomena 

Leto 

1.
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Tuje literarne nagrade osrednjega pomena ali tuje literarne nagrade za življenjsko delo

Utemeljite, ali in zakaj svoj opus ocenjujete kot posebej intenziven in prodoren
Avtorjev opus

Vsebinski koncept predlaganega dela, raziskave ali izobraževanja, ki je predmet vloge prijavitelja na razpis. Pri
izpolnjevanju vlogo upoštevajte namen štipendije za katero kandidirate

Seznam prilog (oštevilčenih fotokopij referenc). Navedene številke se morajo ujemati s številkami prilog, ki ste jih
vpisali v posameznih tabelah obrazca

Seznam prilog

V primeru, da kandidirate za delovno štipendijo je obvezna priloga tudi sklenjena pogodba z založnikom ali drugo
verodostojno dokazilo, iz katerega izhaja, da bo samostojno izvirno delo v slovenskem jeziku natisnjeno in dostopno
javnosti v obdobju od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. Fotokopijo dokazila dodate k natisnjeni vlogi.

Izjavljam:

Datum: Podpis:

Zap. št. Tuja literarna nagrada osrednjega pomena ali tuja
literarna nagrada za življenjsko
delo/nominacija za tujo literarno nagrade osrednjega
pomena ali tujo literarno
nagrade za življenjsko delo 

Leto 

1.

(največ 2000 znakov)

Vsebinski koncept vloge 

(največ 2000 znakov)

OBVEZNE PRILOGE 

Oštevilčene fotokopije referenc, ki jih navajate / uveljavljate v prijavnem obrazcu 

Zap. št. Priloga 

1.

Dokazila iz zgornjega seznama dodate k natisnjeni vlogi

IZJAVE PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU ZA
IZBOR PREJEMNIKOV ŠTIPENDIJ ZA USTVARJALNOST V LETU 2022, PODROČJE LEPOSLOVJA –
VRHUNSKI USTVARJALEC 

da izpolnjujem vse splošne in posebne pogoje razpisa na področju leposlovja za perspektivne ustvarjalce JR10–ŠTIPENDIJE–2022; 

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