SKLOP B - PUD
4.1 PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCA
JR PUD 2020/2021
Podatki o delodajalcu

Uradni naziv delodajalca

Ulica in hišna številka

Poštna števlka

Kraj

Matična številka (oz. KMG-MID)

SI ID za DDV ali davčna številka

Ime in priimek zakonitega zastopnika

SI 56
Številka TRR

Banka delodajalca

Kontaktni podatki
Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska št. kontaktne osebe

Telefonska št. delodajalca

Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi podatki. E-poštni naslov bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije uporabljal izključno za obveščanje o izvajanju programa »Povezava sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022«.
DOVOLIM uporabo e-poštnega naslova za obveščanje
o izvajanju programa »Povezava sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela
2018-2022«

NE DOVOLIM uporabe e-poštnega naslova za obveščanje
o izvajanju programa »Povezava sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela
2018-2022«

Elektronski naslov kontaktne osebe

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko
storite s sporočilom na e-naslov pud@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 875.
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4.2 IZJAVA DELODAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. na dan oddaje vloge smo registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
2. na dan oddaje vloge nismo v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem
postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter nismo
insolventni, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US)
oz. v katerikoli podobni okoliščini;
3. imamo na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse
do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;
4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, nismo pridobili in nismo v postopku pridobivanja
sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega
ali občinskega proračuna;
5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje,
in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
6. za prijavljene osebe, za katere izvedemo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje, ni bilo izplačano sofinanciranje za isti izobraževalni program;
7. delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16,
27/17, 23/20 in 91/20), od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom
do dneva oddaje vloge;
8. smo prijavljeni osebi dodelili mentorja, ki je zaposlen pri nas;
9. z izrednimi študenti, za katere uveljavljamo upravičene stroške v času opravljanja praktičnega
izobraževanja, nimamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti ne delajo za nas preko svojega s.p.
(ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente);
10. za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in
preživninskemu skladu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
11. so vse navedbe, ki smo jih podali v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Ime in priimek podpisnika

Kraj

ŽIG
Podpis:
Datum
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