
    
 

 
IV.   IZJAVA       

 
Vlagatelj (vpišite ime in priimek in svoj naslov) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v javnem povabilu za sofinanciranje 
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 
2009/2010 in v dokumentaciji javnega povabila.  
Prav tako, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam (ustrezno obkrožite*):  

1.  
da sem državljan Republike Slovenije DA NE 

2. da sem bil v času vpisa v letnik izobraževanja, za katerega uveljavljam sofinanciranje
stroškov izobraževanja, star od 25 do 64 let DA NE 

3. 
da v obdobju, za katerega  uveljavljam strošek šolnine, nisem imel dokončane
srednješolske ravni izobrazbe (5. stopnje izobrazbe), DA NE 

4. da bom z izobraževanjem pridobil višjo raven izobrazbe v okviru srednješolskega
izobraževanja, DA NE 

5a da nisem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje  DA NE 

5b 
da sem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, a v obdobju, za
katerega uveljavljam stroške šolnine, nisem bil vključen v izobraževanje po 53.b oz. 53.c
členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006)  

DA NE 

6. 

da nisem nosilec kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo
ali lastnik oz. solastnik zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in
predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov in so sofinancirani na podlagi Javnega
razpisa za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

DA NE 

7. 
da sem iz lastnih sredstev plačal/a šolnino za izobraževanje v obdobju šolskih let
2007/2008, 2008/2009 in/ali 2009/2010 in mi sredstva niso bila povrnjena s strani
delodajalca in/ali drugih državnih organov. 

DA NE 

8. da višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov za isti letnik oz. za iste
opravljene predpisane obveznosti  DA NE 

9. da so vse navedbe, ki sem jih podal/a v tej vlogi resnične in da ustrezajo dejanskemu 
stanju DA NE 

10. da se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov  DA NE 

11. 

da se strinjam z vračilom prejetih sredstev v koliko sklad ugotovi nepravilnosti pri 
pridobitvi sredstev za sofinanciranje stroškov Javnega povabila za dodelitev sredstev za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja  v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 
in 2009/2010 

DA NE 

12. 

da za namen Javnega povabila za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja  v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, dovoljujem 
Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, pridobitev podatkov od 1. do 7. točke 
te izjave iz uradnih evidenc 

DA NE 

                   
* V primerih, ko se z izjavo strinjate, obkrožite DA.  
POZOR: Če v izjavi številka 3 obkrožite NE, to pomeni, da ta izjava za vas ne velja (in pomeni da 
imate dokončano srednješolsko raven izobrazbe (5. stopnjo).  
                                                                                                                          
Kraj in datum:                                                     Ime in priimek ter podpis vlagatelja: 
____________________                                                         _________________________ 
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