PRIJAVNI OBRAZEC
Javni poziv št. 1/2019 za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi operacije za pilotno
testiranje novo razvitega e-orodja za načrtovanje obrokov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
I.

PODATKI JAVNEGA POZIVA (izpolni NIJZ)

NAMEN IN CILJ

Namen javnega poziva je izbrati zunanje izvajalce, ki bo sodelovali pri izvedbi projektne
aktivnosti pilotnega testiranja novo razvitega e-orodja za načrtovanje obrokov v
vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ).
Cilj javnega poziva je testiranje e-orodja za načrtovanje obrokov v VIZ.

SPECIFIČNI CILJ

Komisija bo med prispelimi prijavami izbrala največ 5 zunanjih izvajalcev.
Specifični cilji javnega poziva so:
 izvedba testnega usposabljanja glede praktične uporabe e-orodja za
načrtovanje obrokov, skladno s smernicami za zdravo prehranjevanje v VIZ;
 izvedba testiranja poteka sodelovanja pri vzpostavitvi modela med VIZ in NIJZ;
 vzpostavitev testnega modela organizacije šolske prehrane na nivoju VIZ;
 izvedba testne vzpostavitve baze živil, receptov in jedilnikov za določeno
obdobje na nivoju posameznega VIZ;
 pridobitev mnenja zunanjih izvajalcev glede sprejemljivosti in uporabnosti eorodja v praksi;

NAZIV RAZPISA

Javni poziv št. 1/2019 za izbor zunanjih izvajalcev za pilotno testiranje novo razvitega eorodja za načrtovanje obrokov v vzgojno izobraževalnih zavodih.

KRATEK NAZIV RAZPISA

JP Šolski lonec - zunanji izvajalci št. 1/2019

ŠTEVILKA ZADEVE
(izpolni NIJZ)
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II.
PODATKI O PRIJAVITELJU 1
(Prijavitelj je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz javnega poziva. S fizično osebo se sklene avtorska pogodba.
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka
Kraj
E-pošta
Telefonska št.
II.I.

PODATKI O PRIJAVITELJU - Avtorska pogodba

Davčna številka
Enotna matična številka
občana
Številka računa

SI56

Račun odprt pri banki
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V obrazcu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
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II.I.

PODATKI O PRIJAVITELJU - Pogodba o sodelovanju

Dolgi naziv PRS (BIZI):
I.

PRIJAVNI OBRAZEC

ZAKLJUČENA NAJVIŠJA
STOPNJA IZOBRAZBE IN
PRIDOBLJENI NAZIV (npr. prof.
gospodinjstva in naravoslovja)
TRENUTNA ZAPOSLITEV
(Naziv institucije: Npr. Osnovna
šola …)
PRETEKLE ZAPOSLITVE IN
IZKUŠNJE V PRAKSI (Navedba
let in v katerih institucijah.)
VAŠA VKLJUČENOST NA
PODROČJU ORGANIZIRANE
PREHRANE V VIZ (na kratko
opišite, kakšna je vaša trenutna
vloga pri udejanjanju smernic
zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnem zavod,
kjer delujete)
REFERENCE S PODROČJA
(Vpišite vaše glavne reference s
področja dela glede na
zahtevane pogoje v javnem
pozivu…)

Drugo (Informacije, ki so
morebiti še pomembne.)

II.

IZJAVE PRIJAVITELJA

Izjavljam, da:

(označite z X)

Nisem za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega proračuna (prepoved dvojnega
financiranja).

☐ DA
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Nisem prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki
so predmet tega javnega poziva.

☐ DA

Se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v tem javnem pozivu.

☐ DA

Se zavedam in soglašam, da na avtorskih delih, ki bodo v okviru sodelovanja nastala, bom kot
avtor obdržal moralne avtorske pravice, na NIJZ pa izključno, teritorialno neomejeno in za ves
čas trajanja pravic prenesel vse materialne avtorske pravice. NIJZ lahko pridobljene pravice
prosto prenaša na tretje osebe.

☐ DA

Ni konflikta interesov ali kršitve konkurenčne klavzule.

☐ DA

Kraj in datum: __________________________

Ime in priimek: ______________________

Podpis: ___________________________

3

