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VLOGA
ZA DODELITEV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015
Vlogo 
IZPOLNITE ELEKTRONSKO!
Izpolnjeno in podpisano vlogo morate poslati elektronsko po e-pošti skladno z navodili v javnem razpisu. 
 
Vlogo z dokazili vložite po pošti!
PODATKI O DELODAJALCU:
Podatki o skrbniku pogodbe (kontaktna oseba):
PODATKI O ŠTIPENDISTIH:
priimek in ime štipendista
EMŠO štipendista
mesečni znesek kadrovske štipendije v 2014/15 (v EUR)
Potrdilo o vpisu je potrebno predložiti le za tiste štipendiste, ki se ne izobražujejo v Republiki Sloveniji.
IZJAVA DELODAJALCA:
 
S podpisom te vloge izjavljam, da:
- je delodajalec seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015; 
- zoper delodajalca ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ima delodajalec poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
- bo delodajalec vsakemu štipendistu, za katerega mu bo odobreno sofinanciranje po javnem razpisu, zagotavljal kadrovsko štipendijo za celoten čas trajanja izobraževalnega programa, v katerega je štipendist vpisan v šolskem/študijskem letu 2014/2015, do zaključka tega izobraževalnega programa; 
- bo delodajalec zagotovil, da bo vsak štipendist, za katerega mu bo odobreno sofinanciranje po javnem razpisu, vsako šolsko oziroma študijsko leto opravil delovno prakso skladno z zahtevami Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip-1) in Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; v nadaljevanju: pravilnik);
- bo delodajalec s štipendistom, za katerega mu je bilo odobreno sofinanciranje, najkasneje v enem (1) mesecu po tem, ko štipendist zaključi izobraževanje, za katerega je delodajalec prejemal sofinanciranje, sklenil pogodbo o zaposlitvi skladno s pogodbo o sofinanciranju za najmanj eno leto skladno z določbami ZŠtip-1 in pravilnika;
- vsak za sofinanciranje prijavljeni štipendist izpolnjuje pogoje iz ZŠtip-1 in javnega razpisa;
- delodajalec kadrovske štipendije podeljuje v skladu s pravilnikom ali drugim notranjim aktom štipenditorja, ki ureja to področje, oziroma takega akta nima;
- bo delodajalec podatke o štipendistu, pridobljene za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog skladno z ZŠtip-1 in pravilnikom, posredoval skladu in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
žig
,
Pred oddajo obrazca po e-pošti oziroma tiskanjem morate izpolniti vsa obvezna polja! Obvezna polja so obkrožena z rdečo barvo. Če rdeče obrobe ne vidite, jo lahko prikažete tako, da kliknete na "Highlight Existing Fields" na lila traku nad obrazcem, ki izgleda takole (gumb je desno):
K:\highlight.jpg
1
info@sklad-kadri.si
10.08.2014
Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije
Prijavnica za sofinanciranje kadrovske štipendije delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2014/2015
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