
 

 

 

 

 

 

IV. IZJAVA 

I Z J A V A 

 

Naziv vlagatelja:       

 

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):       

 

Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in v 

razpisni dokumentaciji.  

 

Prav tako, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (ustrezno označite*): 

 

1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji DA  NE  

2. 

da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali 

likvidacijskem postopku oziroma nismo v postopku prenehanja 

samostojne dejavnosti  

DA  NE  

3. 
da imamo na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge 

dajatve, določene z zakonom 
DA  NE  

4. 

da vlagatelj ali zakoniti zastopnik vlagatelja nista bila pravnomočno 

obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08) 

DA  NE  

5. da smo finančno in poslovno sposobni izvesti razpisane vsebine DA  NE  

6. 
da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za 

izvedbo praktičnega usposabljanja z delom 
DA  NE  

7. 
da se strinjamo z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja 

upravičenih stroškov mentorjev, vajencev, dijakov in študentov  
DA  NE  

8. 

da smo zagotavljali oz. zagotavljamo prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v 

skladu s predpisi (plačilo nagrade vajence, dijakom oz. študentom na 

osnovi vajeniške pogodbe oziroma individualne ali kolektivne učne 

pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraževanju, sklenjene s 

študenti)  

DA  NE  

9. da smo prijavljeni(-m) oseb-i(-am) dodelili mentorja/-e DA  NE  

10. 

da za projekt, za katerega podajamo vlogo, ne bomo pridobili več sredstev 

kot za 100% upravičenih stroškov skupaj iz sredstev državnega in 

lokalnega proračuna ali iz sredstev Evropske unije 

DA  NE  

11. 
da smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in se 

strinjamo z vsebino pogodbe 
DA  NE  

12. 

da za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu RS za 

razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov od 1. do 4. točke te izjave 

iz uradnih evidenc 

DA  NE  

13. 
da so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi resnične in da ustrezajo 

dejanskemu stanju 
DA  NE  

* POZOR! V primerih, ko se z izjavo strinjate, označite DA. Če v nikalnih izjavah označite 

NE, to npr. v točki 3. pomeni, da ste v postopku prisilne poravnave!  

 

 

Kraj in datum:                          Žig:               Podpis odgovorne osebe (zakonitega zastopnika): 


