
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

JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025: REVIJALNI PROGRAM (RP)
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Najmanj 300 znakov in največ 2000 znakov.
Opis referenc izdajatelja revijalnega programa

Najmanj 300 znakov in največ 2000 znakov.

Predstavitev vsebine in strukture revije (vrsta besedil, rubrike, razmerje izvirna besedila: prevodi, delež mladih avtorjev
- prve objave, vizualno gradivo ipd.)

SPLOŠNI PODATKI

Revijalni program (RP)
V okviru razpisa bodo sofinancirani revijalni programi založnikov na področju leposlovja in humanistike.
Na področju revijalnega programa ne bodo sofinancirane izdaje časopisov, revij s pretežno aktualističnimi vsebinami ter znanstvenih revij,
katerih izdajatelji imajo status raziskovalne organizacije pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in sodijo primarno
na področje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, Revijalni program lahko vključuje največ dve (2) reviji.
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Seznam prijavljenih revij v letu 2023

Zap. št. Naslov in podnaslov revije Revija izhaja od letaVZO
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Naslov in podnaslov revije

Revija izhaja od leta

Odgovorni in/ali glavni urednik

Člani uredniškega odbora

Likovno-tehnični urednik

Lektor/korektor

Obseg celotnega letnika revije 2023 v AP (najmanj 12 AP)

Število vseh zvezkov v letniku 2023

Od tega število posebnih zvezkov revije v letniku 2023

Predvidena naklada posameznega zvezka v letniku 2023

Predvidena dinamika izhajanja revije v letu 2023 (naštejte zaporedno po mesecih)

V letu 2022 je revija izšla (naštejte zaporedno po mesecih)

Število naročnikov revije v letu 2022 (brez knjižnic)

Število knjižnic, naročnic revije

Knjigarne, kjer se je revija prodajala v letu 2022

Delež prodane naklade 2021 v

Distribucija (navesti)

Najmanj 300 znakov.
Predstavitev referenc glavnega/odgovornega urednika

Predstavitev referenc ključnih stalnih sodelavcev revije (avtorjev, prevajalcev, urednikov rubrik, ilustratorjev,
fotografov …)

Najmanj 300 znakov.

Predstavite načrtovane dejavnosti za promocijo, prodajo in zagotavljanje dostopnosti prijavljenega revijalnega
programa javnosti

Podatki o predvidenem izhajanju revije v letu 2023

Zap. št. Ime in priimek 

1.

Zap. št. Ime knjigarne 

1.

%

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Reference 

1.

VZO
R

EC
 O

BR
AZC

A - N
E IZPO

LN
JU

J!



Sofinanciranje prijavljene revije s strani JAK RS v letu 2022

PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)

(navesti po sklopih stroškov)
Sklop A: stroški avtorskega dela*

Sklop B: stroški tiskarske priprave in tiska

(navesti po sklopih stroškov)
Sklop C: splošni stroški in stroški dela založnika, vključno s stroški uredniškega dela, ter stroški promocije

Sklop D: drugo

Celotna vrednost

Zaprošena sredstva*

Finančna konstrukcija prijavljenega revijalnega programa v letu 2023 

EUR

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

*Sklop A: stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno
gradivo, lektoriranje …).

Sklop A - skupaj 

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

Sklop B - skupaj 

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

*Sklop C: splošni stroški, stroški dela, stroški promocije itd.

Sklop C - skupaj 

Zap. št. Strošek (v EUR) 

1.

Sklop D - skupaj 

Skupaj (A+B+C+D) 

Upravičeni stroški v letu 2023 (A+B+C) 

Zaprošena sredstva*

Delež zaprošenih sredstev (%) 

*JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov prijavljenega revijalnega programa in največ 80.000,00 eur.
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PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI) V LETU 2023

Upravičeni stroški v letu 2023

PREDVIDENI PRIHODKI

*Sredstva predvidenih drugih sofinancerjev (poimensko navesti)

FINANČNA KONSTRUKCIJA

FINANČNA KONSTRUKCIJA CELOTNEGA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA ZA LETO 2023 

JAK bo prijaviteljem sofinancirala revijalni program, za katerega zaprošeni znesek sofinanciranja za leto 2023 ne presega 70 % vseh
upravičenih odhodkov (stroškov) in ne presega 80.000 EUR in je finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in odhodki prijavljenega
programa enaki (prihodki = odhodki).  

Vrste odhodkov Celotna vrednost v letu 2023 (v EUR) 

Stroški avtorskega dela (Sklop A) 

Tiskarska priprava in tisk (Sklop B) 

Založniška režija (Sklop C) 

Drugo (Sklop D) 

SKUPAJ 

Znesek (v EUR) 

Sklop A - skupaj 

Sklop B - skupaj 

Sklop C - skupaj 

Upravičeni stroški (A+B+C) 

Vrste prihodkov Vrednost v letu 2023 (v EUR) Delež v letu 2023 (v %) 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja 

Sredstva drugih sofinancerjev*

Skupaj 100% 

JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov prijavljenega revijalnega programa in največ 80.000 eur.

Zap. št. Sofinancer Sredstva v letu 2023 (v EUR) 

1.
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Dokazilo o plačilu tarife JAK- kopijo/pdf dokazila o plačilu tarife naložite spodaj ter tudi tudi natisnjeno priložite k vlogi
in skupaj z vlogo pošljite po pošti.

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVA

IZJAVLJAMO: 

Predlagatelj vloge mora izpolnjevati vse pogoje: 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025, da izpolnjujemo vse splošne in posebne

pogoje tega razpisa ter sprejemamo vse pogoje in kriterije za ocenjevanje vlog. 

PRILOGE 

Datoteke

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