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1.1 PODATKI O ŠOLI

Uradni naziv vlagatelja (šolskega centra)

Zavod za napredno izobraževanje

Sedež vlagatelja

Naslov 

Ulica Joséja Manuela Durãa Barrosa 1 A

Poštna št.

1234
Kraj 

Mengeš

Osnovni podatki 

Matična številka vlagatelja

6549872000

Davčna številka vlagatelja

11144477

Številka TRR

01100-1234123412

Banka vlagatelja

Uprava RS za javna plačila

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Ana Božič

Kontaktni podatki 

Ime in priimek kontaktne osebe 

Ivan Korošec

Elektronski naslov  kontaktne osebe

ivan.korosec@zni.si

Tel. št. kontaktne osebe

01-434-1568

Tel. št. šole

01-434-1081

1  PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLE  
  

JR PUD 2012/2013

ervin
Callout
Uporabiti je treba letošnji obrazec.

ervin
Callout
Logotipi morajo biti čitljivo natisnjeni.

ervin
Callout
Vlagatelja izbrati iz spustnega menija na desnem robu polja.

ervin
Callout
10-mestna številka (zadnje 3 so ničle)

ervin
Callout
Zavezanec za DDV ima spredaj SI.

ervin
Callout
Direktor/-ica šolskega centra

ervin
Callout
Banka Slovenije oz. Uprava RS za javna plačila

ervin
Callout
15-mestna številka

ervin
Callout
Oseba, ki pripravi prijavni obrazec (koordinator za PUD).

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

ervin
Callout
Zaželeno mobilna številka.
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1.2  SEZNAM PRIJAVLJENIH OSEB

Prijavljene osebe vpišite v seznam tako, da si pri vsakem delodajalcu zaporedoma sledijo vse osebe, ki pri njem opravijo 
PUD (seznam je urejen po delodajalcih). 
  
Za dodajanje prijavljenih oseb pritisnite gumb »Dodaj nov vnos dijak/študent«. Če je prijavljena oseba opravljala PUD pri 
več različnih delodajalcih, jo je potrebno vpisati večkrat, pri vsakem delodajalcu posebej.

Podatki o dijaku oz. študentu

Ime dijaka/študenta
Marija

Priimek dijaka/študenta
Golob

EMŠO dijaka/študenta
0101995505123

Izobraževalni program  
Cvetličar (3-letni program)

Naziv delodajalca
Trgovski center prijaznih ljudi, d.d.

Matična št. (oz. KMG-MID)
1357924001

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

3 3 4 0 10 24

 Število tednov PUD-a v letniku pri tem delodajalcu po pogodbi Skupaj predpisano št. tednov 
po programu v vseh letnikh

Skupaj število tednov  
pri tem delodajalcu

Podatki o dijaku oz. študentu

Ime dijaka/študenta
Franc

Priimek dijaka/študenta
Krajnc

EMŠO dijaka/študenta
0212995500123

Izobraževalni program  
Mesar (3-letni program)

Naziv delodajalca
Trgovski center prijaznih ljudi, d.d.

Matična št. (oz. KMG-MID)
1357924001

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

3 3 12 18 24

 Število tednov PUD-a v letniku pri tem delodajalcu po pogodbi Skupaj predpisano št. tednov 
po programu v vseh letnikh

Skupaj število tednov  
pri tem delodajalcu

Podatki o dijaku oz. študentu

Ime dijaka/študenta
Marija

Priimek dijaka/študenta
Golob

EMŠO dijaka/študenta
0101995505123

Izobraževalni program  
Cvetličar (3-letni program)

Naziv delodajalca
Rože in več, d.o.o.

Matična št. (oz. KMG-MID)
2468135000

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

0 0 9,4 9,4 24

 Število tednov PUD-a v letniku pri tem delodajalcu po pogodbi Skupaj predpisano št. tednov 
po programu v vseh letnikh

Skupaj število tednov  
pri tem delodajalcu

ervin
Callout
13-mestna EMŠO se ujema s podatki v šolski evidenci.

ervin
Callout
Izobraževalni program izbrati iz spustnega menija.

ervin
Callout
10-mestna številka.Dovoljene so poslovne enote.

ervin
Callout
Dolžina opravljenega PUD v 2. letniku po pogodbi.

ervin
Callout
Zaokroženo na eno decimalko

ervin
Callout
Ta vsota se izračuna avtomatsko.

ervin
Callout
Vpisati predpisano dolžino programa po izvedbenem kurikulu.

ervin
Callout
Zaporedoma vnesti vse osebe, ki so opravljale PUD pri istem delodajalcu.
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1.3  IZJAVA ŠOLE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

smo registrirani za opravljanje izobraževalne 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; 
  
šola ali zakoniti zastopnik šole 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 aktivnosti, povezanih s tem javnim 
razpisom; 
  
se strinjamo z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov mentorjev, dijakov in 
študentov;  
  
študentom, ki izredno študirajo, nismo skrajšali s študijskim programom določenega obsega praktičnega 
izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje spodbud za izredne študente); 
  
za projekt, za katerega podajamo vlogo, 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 v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

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

Kraj: Mengeš

Datum: 28.3.2013

Ime in priimek podpisnika: Ana Božič

Podpis:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Žig

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

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

Pošiljatelj (naziv in naslov vlagatelja):

Vloga in dopolnitev vloge v roku za dopolnitev vloge morata biti oddani v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice mora vsebovati 
vidne oznake »NE ODPIRAJ«, »JAVNI RAZPIS PUD 2012/2013«, »VLOGA« (v primeru dopolnitve pripišite DOPOLNITEV) 
ter naziv in naslov vlagatelja. 
  
Če prijavni obrazec izpolnite v elektronski obliki, se podatki za ovojnico sami prepišejo v okvir.  
Izrežite okvir po zunanjem robu in ga prilepite na sprednjo stran ovojnice. 
  
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.  
Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispele po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene. 
 

Ulica Joséja Manuela Durãa Barrosa 1 A

1234 Mengeš

 NE  ODPIRAJ 
 JAVNI RAZPIS PUD 2012/2013 
 VLOGA

Naslovnik:  
Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska cesta 22  
1000 Ljubljana

OPREMA OVOJNICE 

ervin
Callout
Oprema za ovojnico zadosti zahtevam Pošte Slovenije.




