
I Z J A V A   D E L O D A J A L C A

ime in priimek zakonitega zastopnika delodajalca EMŠO zakonitega zastopnika
, ,

zakoniti zastopnik delodajalca

naziv delodajalca (firma)

sedež delodajalca (ulica, hišna številka, pošta in kraj)

matična številka delodajalca

na 56. javni razpis sofinanciranja pilotnega projekta izobraževanja tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na srednjih tehniških in
strokovnih izobraževalnih programih srednjih šol v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2008/2009 izjavljam, da prej navedeni delodajalec:
- je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
- ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja glede na določila zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
- bo sodeloval pri pilotnem projektu, ki ga prijavlja prej navedeni prijavitelj, v skladu s predloženim opisom pilotnega projekta,
bo v okviru pilotnega projekta, ki ga prijavlja prej navedeni prijavitelj, zagotovil sredstva za pokritje preostalih stroškov pilotnega projekta
(vključno s preostalimi stroški izobraževanja dijakov, vključenih v pilotni projekt), ki ne bodo sofinancirani iz sredstev, za katere se
prijavitelj prijavlja na prej navedeni javni razpis, v šolskem letu 2008/2009 in 2009/2010,
- bo glede na zahteve izobraževalnega programa dijakom, vključenim v pilotni projekt, zagotovil možnost za opravljanje praktičnega dela
izobraževalnega programa.

Kraj, datum:

podpis zakonitega zastopnika: ________________________________________

žig delodajalca:

v zvezi s prijavo prijavitelja

naziv prijavitelja (šola oziroma šolski center)
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