
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 2, 1000 Ljubljana
tel. 01/434-10-80, www.sklad-kadri.si

Prostor za upravne koleke

Prijavnica za 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

1. Podatki o prijavitelju:

polno ime šole/
šolskega centra

sedež (ulica)

sedež (pošta, kraj)

matična številka

davčna številka    SI

TRR

zakoniti zastopnik

2. Podatki o sodelujočih delodajalcih:

matična številkafirma delodajalca

matična številkafirma delodajalca

matična številkafirma delodajalca

matična številkafirma delodajalca

matična številkafirma delodajalca

3. Izjave:

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja izjavljam, da:
- bo prijavitelj v šolskem letu 2008/2009 na podlagi zakona, ki ureja srednje tehniško in strokovno izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega tehniškega
in strokovnega izobraževanja,
- bo prijavitelj v 3. letnik srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki so v Slovenijo prišli izključno z
namenom izobraževanja v okviru pilotnega projekta, in ki bodo program izobraževanja zaključili v dveh šolskih letih.

Hkrati tudi izjavljam, da bo prijavitelj v  primeru, da bo izbran za sofinanciranje, za sodelovanje v pilotnem projektu izbral dijake, ki bodo izpolnjevali sledeče pogoje:
- državljanstvo ene izmed držav Zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo ali Makedonija) in stalno prebivališče v tej državi, ter hkrati
nima državljanstva Republike Slovenije,
- prva dva letnika tehniškega in strokovnega izobraževalnega oziroma temu primerljivega programa uspešno zaključena v tujini,
- izobraževanje v Sloveniji ne poteka na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave,
- starši oziroma zakoniti zastopnik nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji,
- hkrati ne prejemajo katere od šitpendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
- v času izobraževanja v okviru pilotnega projekta ne bo prejemal štipendije  ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki
Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca,
- ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosi v Republiki Sloveniji,
- ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kraj, datum: žig ______________________________
podpis zakonitega zastopnika
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- hkrati ne prejemajo katere od šitpendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
- v času izobraževanja v okviru pilotnega projekta ne bo prejemal štipendije  ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca,
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