
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

JR3–ISS–2023: IZDAJA IZVIRNIH SLIKANIC IN STRIPOV SLOVENSKIH AVTORJEV ZA
OTROKE IN MLADINO
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(navedite najmanj 3 slikanice/stripe, od tega najmanj eno izvirno slikanico ali strip slovenskih avtorjev)
Seznam slikanic in/ali stripov, ki so v obdobju 2020-2023 izšli pri prijavitelju

---izberi---

Avtor

Naslov slikanice/stripa (delovni)

Ilustrator/risar stripa

Urednik

Likovni urednik

Obseg v straneh

Predvidena naklada

Predvidena maloprodajna cena

Predstavitev referenc in izkušenj prijavitelja na področju izdajanja slikanic in/ali stripov, s poudarkom na referencah
urednika/likovnega urednika

Reference avtorja slikanice/stripa

Reference ilustratorja/risarja stripa

(dimenzija, tipična stran, število in tip ilustracij, tipografija ipd. – lahko priložite tipično stran in delovno verzijo besedila slikanice/stripa)
Predstavitev tematike in vsebine slikanice /stripa za otroke in mladino ter predstavitev načrtovane izvedbe

PREDVIDENI ODHODKI/STROŠKI

Predstavitev prijavljenega knjižnega projekta izvirne slikanice / stripa za otroke in mladino

Zap. št. Ime in priimek
avtorja 

Ime in priimek
ilustratorja
/risarja stripa 

Naslov knjige Leto izida Naklada Prodana naklada 

1.

Predstavitev prijavljenega knjižnega projekta izvirne slikanice / stripa za otroke in mladino 

EUR

Finančna konstrukcija priprave in izdaje knjižnega projekta izvirne slikanice/stripa 

Zap. št. Sklop A: Avtorski honorarji  Strošek (EUR) 

1.

Prijavitelji vpišejo ime in priimek avtorja ter vrsto dela.

Sklop A - skupaj 

Zap. št. Sklop B: Stroški tiskarske priprave in tiska Strošek (EUR) 

1.

Sklop B - skupaj 
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ZAPROŠENA SREDSTVA

PREDVIDENI PRIHODKI

*Drugi proračunski viri (poimensko navesti)

**Drugi prihodki (poimensko navesti)

Zap. št. Sklop C: Splošni stroški in stroški dela založnika,
vključno s stroški uredniškega dela 

Strošek (EUR) 

1.

Prijavitelji naj v tabeli navedejo posamične vrste stroškov.

Sklop C - skupaj 

Zap. št. Sklop D: Drugi odhodki/stroški Strošek (EUR) 

1.

Sklop D - skupaj 

Odhodki skupaj 

(v EUR) 

Upravičeni stroški (A + B + C) 

Zaprošena sredstva1

Delež zaprošenih sredstev (%) 

1JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov (A + B + C) oz. največ 5.000,00 EUR.

Vrste prihodkov Predvideni prihodki
v letu 2023 (EUR) 

v % 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja 

Drugi proračunski viri* 

Drugi prihodki** 

Skupaj 100% 

Prijavljeni knjižni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki
(prihodki = odhodki).

Zap. št. Sofinancer (v EUR) 

1.

Zap. št. Sofinancer (v EUR) 

1.
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IZJAVLJAMO

- potrdilo o plačilu tarife v višini 25,00 EUR, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS.
Obvezna priloga k vlogi

Poleg dokazila o plačilu tarife lahko dodajate tudi druge priloge (datoteke), povezane s prijavo, npr. delovno besedilo slikanice, primer
tipske strani, ilustracije ipd.).

OSTALE PRILOGE

Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVE – Izdaja izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino

IZJAVE PRIJAVITELJA 

da izpolnjujemo vse pogoje razpisa JR3–ISS–2023;  

da smo edini prijavitelj za ta knjižni projekt; 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR3–ISS–2023 in jo v celoti sprejemamo. 

Datoteke

Kraj in datum:

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