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Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

tel.: +386 (0)1 434 10 80
www.sklad-kadri.si, info@sklad-kadri.si

Vilharjeva 27
SI - 1000 Ljubljana

šifra prijavitelja (izpolni sklad): _________________

Prijavnica za "Javni razpis za sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin
in posameznikov na tekmovanjih v tujini"

(Ur.l. RS št. 80/08; v nadaljevanju: 54. javni razpis)

1. PODATKI O PRIJAVITELJU
(javno veljavna srednješolska ali visokošolska izobraževalna institucija)

1.1. Podatki o prijavitelju:

Polni naziv
prijavitelja:

davčna številka SI matična številka

1.2. Sedež prijavitelja in kontaktni podatki:

sedež (ulica in hišna
št.)

sedež (poštna
številka in kraj)

telefon: e-poštni naslov:

1.3. Zakoniti zastopnik:

Polno ime zakonitega
zastopnika:

Funkcija/položaj
zakonitega zastopnika:

2. PODATKI O TEKMOVANJU

Naziv tekmovanja v
originalu:

Naziv tekmovanja v
slovenščini:

kraj in država
tekmovanja:

naziv organizatorja
tekmovanja:

spletna stran
organizatorja:

spletna stran
tekmovanja:

Datum prvega dne
tekmovanja:

Datum zadnjega dne
tekmovanja:

3. PODATKI O MENTORJU
(izpolniti le, če bo za sofinanciranje prijavljen mentor; v tem primeru je prijavi potrebno priložiti tudi podpisano izjavo mentorja)

3.1. Mentor:
(mentor mora biti strokovnjak s tekmovalnega področja, na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, je sodeloval pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje in bo tekmovalca oziroma
tekmovalno skupino spremljal na tekmovanje)

Polno ime mentorja:

šifra raziskovalca (če
jo ima):

DA NEZa udeležbo na tekmovanju je bil tekmovalec
izbran na predhodnem državnem izboru:

Tekmovanje je s področja:
naravoslovja, tehnike ali medicine

družboslovja ali humanistike



stran 2 od 2

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

tel.: +386 (0)1 434 10 80
www.sklad-kadri.si, info@sklad-kadri.si

Vilharjeva 27
SI - 1000 Ljubljana

4. PODATKI O TEKMOVALCU oziroma ČLANIH TEKMOVALNE SKUPINE
(za vsakega prijavljenega tekmovalca mora biti prijavi priloženo potrdilo o vpisu in podpisano soglasje k prijavi)

skupno število za sofinanciranje
prijavljenih tekmovalcev:

4.1. Podatki o tekmovalcih:

ime in priimek: EMŠO polni stalni naslov (ulica in št., poštna št. in kraj):

5. DRUGO

5.1. Izjave in dovoljenje prijavitelja:

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja Izjavljam, da:
- da je prijavitelj javno veljavna srednješolska oziroma visokošolska izobraževalna institucija,
- da so bili prijavljeni tekmovalci sprejeti za udeležbo na tekmovanju iz znanja oziroma raziskovanja v tujini, navedenega v 2. točki te prijavnice,
- da vsi prijavljeni tekmovalci izpolnjujejo pogoje 2. odstavka 3 točke 54. javnega razpisa,
- da tekmovanje ustreza zahtevam iz 3. odstavka 3. točke 54. javnega razpisa,
- da za sofinanciranje prijaviljeni mentor izpolnjuje pogoje 5. odstavka 3. člena 54. javnega razpisa,
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139.člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnihevidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev,
pomembnih za odločanje v tem postopku;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.

Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sofinanciranja in izvajanja pogodbenega razmerja.

Kraj , datum

žig Podpis zakonitega zastopnika


stran  od 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
tel.: +386 (0)1 434 10 80
www.sklad-kadri.si, info@sklad-kadri.si
Vilharjeva 27
SI - 1000 Ljubljana
šifra prijavitelja (izpolni sklad): _________________ 
Prijavnica za "Javni razpis za sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin 
in posameznikov na tekmovanjih v tujini"
(Ur.l. RS št. 80/08; v nadaljevanju: 54. javni razpis)
1. PODATKI O PRIJAVITELJU 
(javno veljavna srednješolska ali visokošolska izobraževalna institucija)
1.1. Podatki o prijavitelju:
1.2. Sedež prijavitelja in kontaktni podatki:
1.3. Zakoniti zastopnik:
2. PODATKI O TEKMOVANJU
3. PODATKI O MENTORJU
(izpolniti le, če bo za sofinanciranje prijavljen mentor; v tem primeru je prijavi potrebno priložiti tudi podpisano izjavo mentorja)
3.1. Mentor:
(mentor mora biti strokovnjak s tekmovalnega področja, na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, je sodeloval pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje in bo tekmovalca oziroma tekmovalno skupino spremljal na tekmovanje)
Za udeležbo na tekmovanju je bil tekmovalec izbran na predhodnem državnem izboru:
Tekmovanje je s področja:
4. PODATKI O TEKMOVALCU oziroma ČLANIH TEKMOVALNE SKUPINE
(za vsakega prijavljenega tekmovalca mora biti prijavi priloženo potrdilo o vpisu in podpisano soglasje k prijavi)
4.1. Podatki o tekmovalcih:
ime in priimek:
EMŠO
polni stalni naslov (ulica in št., poštna št. in kraj):
5. DRUGO
5.1. Izjave in dovoljenje prijavitelja:
Kot zakoniti zastopnik prijavitelja Izjavljam, da:
- da je prijavitelj javno veljavna srednješolska oziroma visokošolska izobraževalna institucija,
- da so bili prijavljeni tekmovalci sprejeti za udeležbo na tekmovanju iz znanja oziroma raziskovanja v tujini, navedenega v 2. točki te prijavnice,
- da vsi prijavljeni tekmovalci izpolnjujejo pogoje 2. odstavka 3 točke 54. javnega razpisa,
- da tekmovanje ustreza zahtevam iz 3. odstavka 3. točke 54. javnega razpisa,
- da za sofinanciranje prijaviljeni mentor izpolnjuje pogoje 5. odstavka 3. člena 54. javnega razpisa, 
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139.člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnihevidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
 
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sofinanciranja in izvajanja pogodbenega razmerja. 
žig
Podpis zakonitega zastopnika
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	vnesite polno ali skrajšano  ime prijavitelja, kot je registrirano pri ustreznem organu: 
	davcna-stevilka: 
	maticna-stevilka: 
	sedez-prijavitelja-ulica: 
	sedez-prijavitelja-kraj: 
	telefon: 
	e-posta: 
	navedite podatke o osebi, ki je registrirana kot zakoniti zastopnik prijavitelja: 
	funkcija-zastopnika: 
	vnesite ime tekmovanja v originalu (v latinici) oziroma v angleškem jeziku: 
	navedite prevod imena tekmovanja v slovenski jezik: 
	kraj-tekmovanja: 
	navedite polno ime organizatorja tekmovanja: 
	navedite spletno stran organizatorja tekmovanja: 
	navedite spletno stran tekmovanja: 
	zacetek-dan: 
	zacetek-mesec: 
	zacetek-leto: 
	če tekmovanje traja le en dan, vpišite enak datum za prvi in zadnji dan tekmovanja: 
	konec-mesec: 
	konec-leto: 
	navedite podatke o osebi, ki je registrirana kot zakoniti zastopnik prijavitelja: 
	navedite podatke o osebi, ki je registrirana kot zakoniti zastopnik prijavitelja: 
	: 
	stevilo-prijavljenih: 
	navedite podatke o osebi, ki je registrirana kot zakoniti zastopnik prijavitelja: 
	naslov-tekmovalca: 
	kraj: 
	dan: 
	mesec: 
	leto: 
	PrintButton2: 
	TextField1: 



