
 

III. PRIJAVNI OBRAZEC 

 
3.1. PODATKI O VLAGATELJU 

 

1 Naziv vlagatelja:      

 

2 Naslov:      

 

Naslov na katerega ţelimo prejemati obvestila s strani Sklada: 

 

 

3 Občina sedeţa:      

 

7 Transakcijski račun:       

4 Matična številka:       

 

8 Banka:       

5 ID štev. za DDV ali davčna številka:       

 

9 Telefon:       

6 Pristojni davčni urad:       

 

10 Fax:       

11 Ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika):       

 

12 Elektronski naslov podjetja:       

13 Ime in priimek kontaktne osebe, odgovorne tudi za spremljanje projekta:       

 

14 Telefon kontaktne osebe:       

 

15 Elektronski naslov kontaktne osebe:       

 

16 Organizacijska oblika:       

 

17 Velikost podjetja po ZGD (označite):       mikro ali majhno        srednje         veliko 

18 Šifra dejavnosti:       

 

19 Število vajencev in dijakov triletnih srednjih poklicnih šol:       

 

20 Število dijakov štiriletnih srednjih strokovnih šol:       

 

21 Število študentov višjih strokovnih šol:       

 

 

Prijavljamo se na javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v 

šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010. 

 

Kraj in datum   Ţig              Podpis odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 

 

                    



 

 

 

 

 

 

3.2. PODATKI O PROJEKTU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 

 
IME IN PRIIMEK 

VAJENCA / DIJAKA / 

ŠTUDENTA 

EMŠO NAZIV ŠOLE IZOBRAŢEVALNI 

PROGRAM 

(redni ali izredni)
1
 

LETNIK, katerega je 

prijavljena oseba 

obiskovala, ko je pri vas 

opravljala praktično 

usposabljanje 

 

LETNIK, ki ga 

prijavljena 

oseba obiskuje 

v šolskem letu 

2009/2010  

ŠT. TEDNOV OZ. UR 

PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA Z DELOM 

PO PROGRAMU(V VSEH 

LETNIKIH ŠOLANJA oziroma 

ZA POSAMEZNI LETNIK)
2
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Podpis: 

                                                 
1
 V primeru, da je  prijavljena oseba vpisana v višje strokovno izobraževanje, pripišite ali je v izobraževalni program vpisana redno ali izredno. V primeru, da je prijavljena oseba 

vpisana izredno, je potrebno izpolniti tudi »izjavo za izredne študente«, ki je del razpisne dokumentacije«. 
2
 Za dijake štiriletnih šol srednjega strokovnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja, ki so pri vas opravljali praktično usposabljanje z delom le v enem 

letniku, navedite število tednov oziroma ur, ki jih morajo ti opraviti v okviru letnika v skladu z njihovim izobraževalnim programom. 



 

 

 

 

 

 

 
IME IN PRIIMEK 

VAJENCA / DIJAKA / 

ŠTUDENTA 

EMŠO NAZIV ŠOLE IZOBRAŢEVALNI 

PROGRAM 

(redni ali izredni) 

LETNIK, katerega je 

prijavljena oseba 

obiskovala, ko je pri vas 

opravljala praktično 

usposabljanje 

 

LETNIK, ki ga 

prijavljena 

oseba obiskuje 

v šolskem letu 

2009/2010  

ŠT. TEDNOV OZ. UR 

PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA Z DELOM 

PO PROGRAMU(V VSEH 

LETNIKIH ŠOLANJA oziroma 

ZA POSAMEZNI LETNIK) 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Podpis: 

 

 


