
  
  
Obrazec št. 4 
  

IZJAVA PEDAGOŠKEGA MENTORJA / STROKOVNEGA SODELAVCA ((so)lastništvo in družinska razmerja)  
v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem − Študentski inovativni projekti 

za družbeno korist 2016−2020 za študijsko leto 2017/2018 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 
  
- nisem (so)lastniško povezan s subjekti, ki se lahko vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega 

razpisa), oz. nisem soustanovitelj oz. član organov Partnerja 1 in Partnerja 2 ter nisem odgovorna oseba Partnerja 1 
in Partnerja 2 (velja samo za pedagoškega mentorja); 

  
-  nisem v sorodstvenih vezeh s pedagoškim mentorjem oz. strokovnim sodelavcem (»v zakonski zvezi, zunajzakonski 

skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, 
krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, 
posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec«).   

  
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.

Kraj in datum Ime in priimek ter podpis pedagoškega mentorja / strokovnega sodelavca

Izjavo izpolni pedagoški mentor in strokovni sodelavec 
organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja 
(Partner 1) in organizacije z gospodarskega ali družbenega 

področja (Partner 2).

Naziv organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja in organizacij(e) z gospodarskega ali družbenega področja

Naziv projekta

Ime in priimek pedagoškega mentorja / strokovnega sodelavca
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S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
 
- nisem (so)lastniško povezan s subjekti, ki se lahko vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega razpisa), oz. nisem soustanovitelj oz. član organov Partnerja 1 in Partnerja 2 ter nisem odgovorna oseba Partnerja 1 in Partnerja 2 (velja samo za pedagoškega mentorja);
 
-  nisem v sorodstvenih vezeh s pedagoškim mentorjem oz. strokovnim sodelavcem (»v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec«).  
 
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.
Izjavo izpolni pedagoški mentor in strokovni sodelavec organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja (Partner 1) in organizacije z gospodarskega ali družbenega področja (Partner 2).
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