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Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
tel.: +386 (0)1 434 58 92, www.sklad-kadri.si, info@sklad-kadri.si

šifra prijavitelja (izpolni sklad): _________________ 

Prijavnica za "Javni razpis sofinanciranja sodelovanja  
mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letu 2011" 

(Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: 115. javni razpis)

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

2. PODATKI O TEKMOVANJU

3. PODATKI O MENTORJU 
(izpolniti le, če bo za sofinanciranje prijavljen mentor; v tem primeru je prijavi potrebno priložiti tudi podpisano izjavo mentorja)

Mentor mora biti strokovnjak s tekmovalnega področja, na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, je sodeloval pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje in bo tekmovalca 
ali tekmovalno skupino spremljal na tekmovanje. Sofinanciranje drugega mentorja lahko prijavitelj uveljavlja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 

Prijavitelj je:

Vrsta tekmovanja:

Tekmovanje bo trajalo od

do

ime, priimek in naziv/funkcija zakonitega zastopnika

polni naziv prijavitelja (pravne osebe)

sedež (ulica in hišna številka, pošta in kraj)

matična številka pravne 
osebe

davčna številka pravne osebe

TRR SI56 - - -

javno veljavna srednješolska, višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova, ki v Republiki Sloveniji izvaja 
javnoveljavne izobraževalne ali študijske programe

raziskovalna institucija

strokovno ali drugo primerljivo združenje, društvo ali ustanova

iz znanja

z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja

naziv tekmovanja v originalu

naziv tekmovanja v slovenščini

naziv organizatorja tekmovanja

kraj in država tekmovanja

spletna stran organizatorja tekmovanja

spletna stran tekmovanja

datum prvega dne tekmovanja

datum zadnjega dne tekmovanja

šifra raziskovalca mentorja pri ARRS (če jo ima)

ime in priimek prvega mentorja

šifra raziskovalca mentorja pri ARRS (če jo ima)

ime in priimek drugega mentorja

ime in priimek ter telefonska številka kontaktne osebe: 
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4. PODATKI O TEKMOVALCU oziroma ČLANIH TEKMOVALNE SKUPINE 
(za vsakega prijavljenega tekmovalca mora biti prijavi priloženo potrdilo o vpisu in podpisano soglasje k prijavi)

skupno število za sofinanciranje 
prijavljenih tekmovalcev:Podatki o tekmovalcih:

ime in priimek: EMŠO naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj):

5. IZJAVE

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja izjavljam, da: 
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 4. točke razpisa; 
- so bili prijavljeni tekmovalci sprejeti za udeležbo na tekmovanju iz znanja oziroma raziskovanja v tujini, navedenem v 2. točki te prijavnice; 
- vsi prijavljeni tekmovalci izpolnjujejo pogoje iz 3. odstavka 4. točke 115. javnega razpisa; 
- tekmovanje ustreza zahtevam iz 4. odstavka 4. točke 115. javnega razpisa; 
- za sofinanciranje prijavljeni mentor izpolnjuje pogoje iz 8. odstavka 4. točke 115. javnega razpisa; 
- za udeležbo na tekmovanju, za katerega financiranje se prijavljam ne bom prejel sredstev Ministrstva za šolstvo in šport oziroma drugih 
javnih sredstev; 
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih 
evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku; 
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični. 
  
  
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo podatkov za namen vodenja postopka 
pridobitve sofinanciranja in izvajanja pogodbenega razmerja. 

žig __________________________________ 
podpis zakonitega zastopnika prijaviteljakraj datum

,
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