
Naziv organizacije:

Davčna številka: Davčni zavezanec:

Matična številka:

Statusno-organizacijska oblika:

Naslov oziroma sedež: Hišna št.:

Pošta: Poštna št.:

E-pošta: Telefon:

Spletna stran:

Naslov: Hišna št.:

Poštna št.: Pošta:

Transakcijski račun:

Naziv banke:

Ime: Priimek: Funkcija:

Telefon: Mobilni telefon: E-pošta:

Organizacija

Naslov za vročanje

Podatki o transakcijskem računu

Odgovorna oseba

VLOGA

JRP-KULTURA-2018: G/LJUBLJANA BERE
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Naslov prijavljene knjige:

Avtor/avtorji

Ilustrator/ilustratorji

Leto izida:

Urednik:

Lektor:

Prva naklada:

Čas, v katerem lahko prijavitelj zagotovi predvideno naklado za odkup:

A) Avtorski honorarji

B) Stroški organizacije in tiska

C) Stroški promocije

D) Drugi odhodki/stroški

Podatki o prijavljenem projektu 

Znesek v € 

Predlagana cena za izvod pri odkupu 7.000 izvodov (z DDV):  

Maloprodajna cena knjige: 

Zap.
št.

Ime in priimek 

1.

Zap.
št.

Ime in priimek 

1.

Uredniška predstavitev leposlovnega dela
(do 2.500 znakov s presledki)

Primernost predlagane knjige razvojni stopnji učencev 4. razreda OŠ
(do 2.000 znakov s presledki)

Finančna zgradba projekta 

ODHODKI 

Zap.
št.

Ime in priimek Znesek v € 

1.

Zap.
št.

Strošek Znesek v € 

1.

Zap.
št.

Strošek Znesek v € 

1.
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ODHODKI - SKUPAJ

Drugi prihodki

Prihodki skupaj

Seznam izdanih leposlovnih knjig za razpisano področje v letih 2014-2017

Zap.
št.

Strošek Znesek (bruto v EUR) 

1.

Znesek v € Delež (v %) 

A) Avtorski honorarji - skupaj 

B) Stroški organizacije in tiska - skupaj 

C) Stroški promocije - skupaj 

D) Drugi odhodki/stroški - skupaj 

ODHODKI/STROŠKI SKUPAJ 100% 

PRIHODKI 

Zap.
št.

Prihodek Znesek v € 

1.

Znesek v € Delež (v %) 

Mestna občina Ljubljana: 

Drugi prihodki - skupaj 

PRIHODKI SKUPAJ 100% 

Zbirni podatki o prijavitelju 

Število vseh prvič izdanih naslovov založbe v letih 2014-2017 

Število vseh prvič izdanih leposlovnih knjig za otroke založbe v letih 2014 - 2017 

Število vseh prvič izdanih izvirnih slovenskih leposlovnih knjig za otroke v letih 2014 – 2017 

Zap.
št.

Avtor Naslov Leto izida 

1.
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Reference predlagatelja projekta prilagamo:

Izjavljamo:

OBVEZNE PRILOGE 

1.Reference predlagatelja projekta: fotokopije največ treh (3) referenčnih kritik, recenzij ali medijskih odzivov o prijavljeni knjigi.
2.Dva (2) izvoda knjige.  

elektronsko 

fizično 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV za izbor javnih kulturnih projektov, ki jih bo v letu
2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana 

da smo pravne osebe, samostojni podjetniki, nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi , ki smo registrirani za opravljanje

založniške dejavnosti (v primeru, da boste zahtevali originalno potrdilo, ga bomo dostavili v zahtevanem roku), 

da imamo sedež na območju Mestne občine Ljubljana, 

da kandidiramo z izvirno slovensko ilustrirano knjigo, katerega pisec in ilustrator sta živeča sodobna slovenska ustvarjalca in je bilo

prvič izdano v obdobju 2012–2017 ter je po literarni in likovni zasnovi namenjeno triletnikom in učencem četrtih razredov osnovnih šol, 

da bomo v primeru izbora našega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij, 

da zagotavljamo odkupno ceno izvoda knjige največ 2,50 € z DDV pri nakladi 7.000 izvodov, 

da smo se glede odkupne cene na izvod pripravljeni pogajati z MOL, 

da bomo v primeru izbora našega projekta izvedli javno predstavitev knjige po dogovoru z MOL, 

da je prijavljena knjiga dosegljiva v večini ljubljanskih knjigarn, splošnih in šolskih knjižnicah in spletnih knjigarnah, 

da sodelujemo z največ tremi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih del (vsak naslov smo oddali kot samostojno vlogo ), 

da smo v obdobju od 2015 do 2017 v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje druge pogodbene obveznosti do MOL, 

da smo prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa, 

da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki), 

da dovoljujem/o objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, skladno z Zakonom o dostopu

do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US in

19/15 - odl. US) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1), 

da smo seznanjeni in soglašamo s pogoji za kandidiranje na tem razpisu, s kriteriji za izbor projektov in z vsebino vzorca Pogodbe o

sofinanciranju kulturnega projekta. 

Kraj in datum:

Odgovorna oseba:

Podpis in žig odgovorne osebe:
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