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Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana I telefon 01 434 15 55 I fax +386 1 434 58 99
                                            mentorstvo@sklad-kadri.si I www.sklad-kadri.si 
  / 
Kontaktni podatki 
PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa 
"Mentorstvo za mlade"   
2.  PODATKI O PONUDNIKU
Naslov za obvestila (če je različen od sedeža)
Naslov ponudnika
  / 
SI56
1.  PONUDBO ODDAJAM ZA NASLEDNJI/A SKLOP/A 
Izberite ustrezno glede na sklop za katerega oddajate ponudbo.
Zaposleni
Razlogi za zmanjšanje števila oseb v delovnem razmerju:  
Št. oseb
Prostovoljni odhod delavca (npr. sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca)  
Iztek pogodbe za določen čas zaradi prenehanja potrebe po delu  
Iztek pogodbe za določen čas zaradi vrnitve delavca, katerega se je nadomeščalo s pogodbo za določen čas  
Nezmožnost opravljanja dela delavca (npr.: redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi invalidnosti ali iz razloga nesposobnosti - tj npr. nedoseganje pričakovanih rezultatov dela ali neizpolnjevanja zahtevanih pogojev za opravljanje dela)  
Starostna upokojitev  
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca iz krivdnih razlogov na strani delavca   
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga  
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca iz krivdnih razlogov na strani delodajalca  
Drugi razlogi (npr.: smrt)  
Skupaj  
V spodnji tabeli navedite vsa javna sredstva, ki so vam bila dodeljena oz. odobrena po pravilu »de minimis« oz. javna sredstva, za katera ste kandidirali po pravilu »de minimis« v obdobju treh proračunskih let (vključno s tekočim letom 2013).
 3. SEZNAM ODOBRENIH OZ. ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS« 
Naziv projekta, za katerega ste dobili odobritev sofinanciranja
Organ, ki je odobril sredstva
Datum podpisa pogodbe
Višina odobrenih sredstev za obdobje treh let
Skupaj
Naziv projekta, za katerega ste kandidirali za sofinanciranje 
Organ, ki razpisuje sredstva
Datum objave razpisa / poziva
Višina zaprošenih sredstev za obdobje treh let
Skupaj
4. MENTORSTVA SKLOP - A
Število novozaposlenih:
Število mesecev
Standardni strošek Mentorja
Subvencija za zaposlitev
Strošek zdravn. pregleda
Skupaj 
Podrobneje opišite delovne izkušnje mentorja, predvsem tiste, ki so pomembne za izvajanje mentorstva oziroma so pridobljene na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.
 
Ali se je mentor udeležil usposabljanja za mentorje? Če je odgovor da, navedite naziv, izvajalca, datum izvajanja, trajanje in glavne vsebine usposabljanja.
 
Navedite delovno mesto novozaposlene osebe in utemeljite izvajanje mentorstva.
 
Navedite nekaj nalog, ki jih bo novozaposlena oseba samostojno opravljala po izvedenem mentorstvu (vsaj pet).
4. MENTORSTVA SKLOP - B
Število novozaposlenih:
Število mesecev
Standardni strošek Mentorja
Subvencija za zaposlitev
Strošek zdravn. pregleda
Skupaj 
Podrobneje opišite delovne izkušnje mentorja, predvsem tiste, ki so pomembne za izvajanje mentorstva oziroma so pridobljene na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.
 
Ali se je mentor udeležil usposabljanja za mentorje? Če je odgovor da, navedite naziv, izvajalca, datum izvajanja, trajanje in glavne vsebine usposabljanja.
 
Navedite delovno mesto novozaposlene osebe in utemeljite izvajanje mentorstva.
 
Navedite nekaj nalog, ki jih bo novozaposlena oseba samostojno opravljala po izvedenem mentorstvu (vsaj pet). 
5. IZJAVA
S podpisom in žigom te ponudbe pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
Žig:
se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v Javnem povabilu za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (v nadaljevanju: javno povabilo);
smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del javnega povabila in se z njim strinjamo;
smo pravne osebe zasebnega prava na dan oddaje ponudbe registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji tudi opravljamo registrirano dejavnost;
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
nam po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C), torej od 28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07-uradno prečiščeno besedilo, 29/10 in 57/12);
imamo poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo ponudbe na javno povabilo;
nismo kršili določil sklenjenih pogodb v okviru programov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada;
nismo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov oziroma smo zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovne razmerje iz drugih razlogov, nadomestili z novimi zaposlitvami;
ne poslujemo v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
nismo v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13);
nismo sobodajalci in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niti ne njihovi zaposleni;
zagotavljamo, da za iste upravičene stroške nismo in ne bomo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja) in da upoštevamo pravila, ki urejajo področje kumulacije državnih pomoči;
prijavljeni mentorji izpolnjujejo vse pogoje za mentorja javnega povabila.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Žig sklada:
Pošiljatelj / ponudnik
(Naziv in naslov) 
Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije
 za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
Ponudba na 
JP Mentorstvo za mlade 
Ustrezno izpolnjeno spodnjo tabelo izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.
NE  ODPIRAJ
7. OPREMA OVOJNICE 
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, označeni z nazivom in naslovom ponudnika ter z vidno oznako: »NE ODPIRAJ  - PONUDBA NA JP MENTORSTVO ZA MLADE«.
 
Popolna ponudba mora vsebovati:
-
Ponudnikom priporočamo, da pri pristojnem davčnem uradu pridobijo potrdilo o poravnanih obveznostih in ga lahko pošljejo tudi naknadno - po oddaji ponudbe. V nasprotnem primeru bo sklad po uradni dolžnosti pridobil potrdilo o poravnanih obveznostih, kar bo podaljšalo postopek pregledovanja in izbora ponudbe. Priloženo potrdilo pristojnega davčnega urada ne sme biti starejše od 60 dni od podpisa izjave.
pravilno izpolnjen, žigosan in izključno s strani zakonitega zastopnika podpisan prijavni obrazec, ki vključuje izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega povabila. 
pravilno izpolnjeno in podpisano Izjavo mentorja o sodelovanju (oziroma več izjav, v kolikor se ponudba oddaja za izvedbo več mentorstev) 
kopijo dokazila o opravljenem pedagoško andragoškem usposabljanju za posameznega mentorja
-
-
6. OPREMA PONUDBE
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