
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
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(kritiški opus, prejete nagrade in priznanja idr.)

Predstavitev vsebine in recepcije prvenca, v primeru dramskih besedil predstavitev vsebine in recepcije dosedanjih
objav/uprizoritev dramskega dela

(v obdobju od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023)

Predstavitev knjižnega dela, ki bo izšlo kot drugo prijaviteljevo knjižno delo oz. v primeru dramskih besedil kot
prijaviteljev knjižni prvenec

(objavljanje v tiskanih in spletnih revijah ter na radiu, uprizoritev dramskih besedil, javni nastopi doma in v tujini, vključenost v antologije,
prevodi del ali odlomkov del v tuje jezike ….).
Obvezna priloga: Bibliografija objav doma in v tujini.

Druge dejavnosti in dosežki prijavitelja na področju knjige

Seznam nagrad

SPLOŠNI PODATKI

(največ 2000 znakov)

(največ 2000 znakov)

(največ 2000 znakov)

Zap. št. Naziv nagrade Naslov in leto izida nagrajenega dela 

1.
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Izjavljam:

Podpis prijavitelja:

Bibliografija prijaviteljevih objav doma in v tujini.

Prilogo dodati v elektronski in tiskani obliki. Prijavitelji, ki kandidirajo za pripravo druge knjige, morajo k natisnjeni vlogi priložiti izvod
knjižnega prvenca. Prijavitelji, ki kandidirajo za prvenec (dramatika), lahko priložijo gledališki list oz. morebitno drugo promocijsko gradivo,
povezano z vlogo.

Obvezna priloga k vlogi:

Priloge:

IZJAVA

IZJAVE PRIJAVITELJA o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu JR11-DŠ-KNJIGA-2022 

da izpolnjujem vse pogoje razpisa JR11-DŠ-KNJIGA-2022, 

da sem proučil/a dokumentacijo javnega razpisa JR11-DŠ-KNJIGA-2022 in jo v celoti sprejemam. 

Kraj in datum: 

Datoteke
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