
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

JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022: SPLETNI MEDIJI (SM)
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Naziv in spletni naslov spletnega medija

Medij je vpisan v Razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod številko

Začetek delovanja medija

Število dnevnih obiskov spletnega medija

(navesti)
Dostopnost na različnih napravah / prilagojenost na mobilne naprave

Predstavitev referenc spletnega medija s področja knjige

Predstavitev referenc urednika/-ov spletnega medija

Kratka predstavitev prispevka spletnega medija k uveljavljanju in promociji knjižnih del, literarne kritike in refleksije
širšega področja knjige ter kulture in družbe

Prijaviti morate najmanj deset (10) kritik, refleksij ali analiz književnih del, širšega področja knjige, kulture ali družbe
Predvideni avtorji in delovni naslovi prispevkov

Kratka predstavitev navedenih avtorjev besedil

Izpolnite Excelovo tabelo v prilogi, jo shranite in shranjeno datoteko spodaj ponovno naložite. Tabelo tudi natisnite in skupaj z vlogo oddajte
na JAK po pošti.
Finančna konstrukcija.xls (priloga)

Finančna konstrukcija

SPLOŠNI PODATKI - Spletni mediji (SM)

Podatki o založbi in projektu 

(največ 2000 znakov)

(največ 2000 znakov)

(največ 2000 znakov)

(največ 2000 znakov)

Zap. št. Avtor Delovni naslov prispevka Okvirni obseg (število znakov) 

1.

(največ 2000 znakov)

Datoteke
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Izjavljamo:

Podpis odgovorne osebe in žig:

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

IZJAVA PRIJAVITELJA o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu JR8–
E–ZALOŽNIŠTVO–2022, PODROČJE SPLETNI MEDIJI (SM) 

da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje razpisa JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022 na področju SPLETNI MEDIJI 

Datum: 

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