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S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
-  z zgoraj navedenim strokovnim sodelavcem sodelujemo vsaj eno leto (obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 

naprej); 
-  sodelovanja z navedenim strokovnim sodelavcem ne moremo izkazati z drugim ustreznim dokazilom (npr. pogodba o 

poslovodenju, pogodba o prostovoljnem delu, sklep, imenovanje ...);  
-  je strokovni sodelavec seznanjen z vlogo na javni razpis in je pripravljen sodelovati pri izvedbi projekta, ki je predmet 

prijave na javni razpis.  
  
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije si pridržuje pravico, da v kateri koli fazi 
javnega razpisa pozove prijavitelje, da predložijo ustrezna dokazila, s katerimi izkažejo resničnost te izjave.

1 Velja le za organizacije, ki v skladu z zakonodajo poslujejo z žigom. 

Kraj in datum Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika
Žig1

Izjavo izpolni organizacija z negospodarskega ali neprofitnega 
področja (Partner 1) in organizacija z gospodarskega ali 

družbenega področja (Partner 2) za strokovnega sodelavca, ki 
sodeluje v projektu, če sodelovanja ne more izkazati z drugim 

ustreznim dokazilom.

Naziv organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja

Naziv projekta

Ime in priimek strokovnega sodelavca
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S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-  z zgoraj navedenim strokovnim sodelavcem sodelujemo vsaj eno leto (obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej);
-  sodelovanja z navedenim strokovnim sodelavcem ne moremo izkazati z drugim ustreznim dokazilom (npr. pogodba o poslovodenju, pogodba o prostovoljnem delu, sklep, imenovanje ...); 
-  je strokovni sodelavec seznanjen z vlogo na javni razpis in je pripravljen sodelovati pri izvedbi projekta, ki je predmet prijave na javni razpis. 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije si pridržuje pravico, da v kateri koli fazi javnega razpisa pozove prijavitelje, da predložijo ustrezna dokazila, s katerimi izkažejo resničnost te izjave.
1 Velja le za organizacije, ki v skladu z zakonodajo poslujejo z žigom. 
Žig1
Izjavo izpolni organizacija z negospodarskega ali neprofitnega področja (Partner 1) in organizacija z gospodarskega ali družbenega področja (Partner 2) za strokovnega sodelavca, ki sodeluje v projektu, če sodelovanja ne more izkazati z drugim ustreznim dokazilom.
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