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2 PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE   
  

JR PUD 2012/2013

2.1  PODATKI O DELODAJALCU

Uradni naziv delodajalca

JSRSRKŠ, d.o.o.

Naslov 

Ulica Edvarda Rusjana 1 A

Poštna št.

2250

Kraj 

Ptuj

Matična številka (oz. KMG-MID)

1234567000

Davčna številka

22334455

Številka TRR

01100-1234512345

Banka delodajalca

BANKA SLOVENIJE

Ime in priimek zakonitega zastopnika 

Mojca Potočnik

Kontaktni podatki 

Ime in priimek kontaktne osebe 

Jože Košir

Elektronski naslov kontaktne osebe

joze.kosir@jsrsrks.si

Telefonska št. kontaktne osebe

040-245-985

Telefonska št. podjetja

041-875-475

Sedež

Osnovni podatki 

ervin
Callout
Uradni naziv

ervin
Callout
10-mestna številka

ervin
Callout
Zavezanec za DDV ima spredaj SI.

ervin
Callout
Uradni zastopnik delodajalca

ervin
Callout
15-mestna številka

ervin
Callout
Banka Slovenije oz. Uprava RS za javna plačila

ervin
Callout
Oseba, ki pripravi prijavni obrazec.

ervin
Callout
Telefon za primer, če je kontaktna oseba nedosegljiva.

ervin
Callout
Zaželeno mobilna številka.

ervin
Callout
Logotipi morajo biti čitljivo natisnjeni.

ervin
Callout
Uporabiti je treba letošnji obrazec.
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2.2  IZJAVA DELODAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

smo registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
  
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nismo v postopku 
prenehanja samostojne dejavnosti;  
  
imamo na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; 
  
delodajalec ali zakoniti zastopnik delodajalca nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s 
poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije; 
  
smo finančno in poslovno sposobni izvesti razpisane vsebine; 
  
razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z 
delom; 
  
se strinjamo z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov mentorjev, dijakov in 
študentov;  
  
smo (bomo) pred izstavitvijo zahtevka za sofinanciranje izvršili plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi  (plačilo 
nagrade dijakom oz. študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake oz. pogodbe o 
praktičnem izobraževanju za študente);  
  
smo prijavljenim osebam dodelili mentorja/-e; 
  
z izrednimi študenti, za katere uveljavljamo spodbudo, v času opravljanja praktičnega izobraževanja nimamo 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti za nas ne delajo preko svojega s. p. (ta točka velja samo za 
delodajalce, ki uveljavljajo spodbude za izredne študente);  
  
za projekt, za katerega oddajamo prijavnico, ne bomo pridobili več sredstev kot za 100% upravičenih stroškov 
skupaj iz sredstev državnega in lokalnega proračuna ali iz sredstev Evropske unije; 
  
smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, in se strinjamo z vsebino pogodbe;  
  
za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije pridobitev 
podatkov od 1. do 4. točke te izjave iz uradnih evidenc; 
  
so vse navedbe, ki smo jih podali k vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. 

S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

Kraj: Ptuj

Datum: 28.3.2013

Ime in priimek podpisnika: Mojca Potočnik

Podpis:

Žig:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ervin
Callout
Oseba, ki se je dejansko podpisala (ni nujno zakoniti zastopnik).

ervin
Callout
Tudi v primeru dopolnitve se vpiše dejanski datum podpisa. 




