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3. POOBLAŠČENEC ZA PODPIS POGODBE PO TEM RAZPISU

Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.*   

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

Podatki o prijavitelju morajo biti identični podatkom v Poslovnem registru Republike Slovenije.

naziv prijavitelja

sedež prijavitelja (ulica, pošta, kraj)

matična številka prijavitelja 

zakoniti zastopnik prijavitelja

telefon

elektronski poštni naslov

ECHE številka

2. KONTAKTNA OSEBA PRI PRIJAVITELJU (in skrbnik pogodbe)

Na to osebo se bo obrnil sklad, če bo potreboval dodatna pojasnila ali informacije. Ta oseba bo določena tudi kot skrbnik pogodbe po tem razpisu. Če kontaktne 
osebe ne navedete, bo kot kontaktna oseba in skrbnik pogodbe naveden zakoniti zastopnik prijavitelja.

naziv, ime in priimek

naslov (če je drugačen od sedeža)

telefon (stacionarni in/ali mobilni)

elektronski poštni naslov

Če pooblaščenca ne navedete, bo pogodbo podpisal zakoniti zastopnik prijavitelja. Za pooblaščenca morate predložiti tudi pooblastilo.

naziv, ime in priimek

naslov (če je drugačen od sedeža)

telefon (stacionarni in/ali mobilni)

elektronski poštni naslov

Če pooblaščenca ne navedete, bo pogodbo podpisal zakoniti zastopnik prijavitelja. Za pooblaščenca morate predložiti tudi pooblastilo.

naziv, ime in priimek

naslov (če je drugačen od sedeža)

elektronski poštni naslov

PRIJAVNI OBRAZEC 
Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske 

študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino  
za leto 2020 (294. javni razpis)

prostor za sprejemni žig sklada

4. OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA

16 mesecev 24 mesecev

Na javni razpis se prijavljamo za obdobje:

DA  NE

Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.*  DA  NE

Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.* DA NE

Pravno organizacijska oblika prijavitelja

TRR prijavitelja za nakazilo sredstev
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6. IZJAVE IN SOGLASJE PRIJAVITELJA

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma njegov pooblaščenec izjavljam, da: 
- je prijavitelj nosilec Erasmus listine za terciarno izobraževanje; 
- je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za 

mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja; 
- prijavitelj uveljavlja sredstva izključno za štipendiranje študijskih obiskov za študij ali prakso. 

  
Prav tako izjavljam, da bo v primeru, da bodo prijavljena sredstva odobrena, prijavitelj ta sredstva porabil izključno za izplačilo štipendije 
študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1; 
- je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, 

ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj; za 
datum vpisa se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1.10. posameznega študijskega leta; 

- hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije; 
- ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini; 
- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini; 
- ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda 
- izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS; 
- se bo udeležil Erasmus mobilnosti; 
- mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del 

izobraževalnega programa na tej ustanovi; 
- mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske 

študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2019 (280. javni razpis); 
- zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. 
   
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki v tem prijavnem obrazcu resnični, ter da sem seznanjen, da sredstva po tem razpisu prijavitelju ne bodo 
dodeljena v primeru, če se med trajanjem postopka ugotovi, da podatki v tej prijavi niso resnični oziroma so zavajajoči. 
  
Seznanjen sem, da lahko Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zahteva vračilo celotnih dodeljenih 
sredstev, če ta delno ali v celoti ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena. 
  

*Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke in označenim DA, potrjujete, da dovoljujete uporabo osebnih podatkov v 
skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za 
obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z 294. JR. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali 
skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le do uresničitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma do preklica osebne privolitve. 
Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite preko e-naslova 
ad-futura@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 15 66. 
 

datum

ime in priimek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

Tip mobilnosti
skupno število 

oseb
skupno trajanje 

v mesecih
vrednost mesečne 
Erasmus dotacije

Skupna višina 
zaprošenih sredstev 

po tem razpisu

(1) (2) (3) (2) x 40,69 EUR = (4)

mobilnost študentov za namen študija (SMS)

mobilnost študentov za namen prakse (SMP)

skupaj:

5. PODATKI O PRIJAVLJENIH MOBILNOSTIH

podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

ŽIG
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3. POOBLAŠČENEC ZA PODPIS POGODBE PO TEM RAZPISU
Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.*   
1. PODATKI O PRIJAVITELJU
Podatki o prijavitelju morajo biti identični podatkom v Poslovnem registru Republike Slovenije.
2. KONTAKTNA OSEBA PRI PRIJAVITELJU (in skrbnik pogodbe)
Na to osebo se bo obrnil sklad, če bo potreboval dodatna pojasnila ali informacije. Ta oseba bo določena tudi kot skrbnik pogodbe po tem razpisu. Če kontaktne osebe ne navedete, bo kot kontaktna oseba in skrbnik pogodbe naveden zakoniti zastopnik prijavitelja.
Če pooblaščenca ne navedete, bo pogodbo podpisal zakoniti zastopnik prijavitelja. Za pooblaščenca morate predložiti tudi pooblastilo.
Če pooblaščenca ne navedete, bo pogodbo podpisal zakoniti zastopnik prijavitelja. Za pooblaščenca morate predložiti tudi pooblastilo.
PRIJAVNI OBRAZEC
Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino 
za leto 2020 (294. javni razpis)
prostor za sprejemni žig sklada
4. OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA
Na javni razpis se prijavljamo za obdobje:
Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.* 
Strinjam se, da se moj e-poštni naslov in telefonska številka uporabljata za namene 294. javnega razpisa.* 
6. IZJAVE IN SOGLASJE PRIJAVITELJA
Kot zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma njegov pooblaščenec izjavljam, da:
- je prijavitelj nosilec Erasmus listine za terciarno izobraževanje;
- je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja;
- prijavitelj uveljavlja sredstva izključno za štipendiranje študijskih obiskov za študij ali prakso.
 
Prav tako izjavljam, da bo v primeru, da bodo prijavljena sredstva odobrena, prijavitelj ta sredstva porabil izključno za izplačilo štipendije študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
- je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj; za datum vpisa se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1.10. posameznega študijskega leta;
- hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije;
- ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
- ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda
- izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS;
- se bo udeležil Erasmus mobilnosti;
- mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi;
- mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2019 (280. javni razpis);
- zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.
  
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki v tem prijavnem obrazcu resnični, ter da sem seznanjen, da sredstva po tem razpisu prijavitelju ne bodo dodeljena v primeru, če se med trajanjem postopka ugotovi, da podatki v tej prijavi niso resnični oziroma so zavajajoči.
 
Seznanjen sem, da lahko Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zahteva vračilo celotnih dodeljenih sredstev, če ta delno ali v celoti ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena.
 
*Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke in označenim DA, potrjujete, da dovoljujete uporabo osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z 294. JR. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le do uresničitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite preko e-naslova ad-futura@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 15 66.
 
Tip mobilnosti
skupno število oseb
skupno trajanje v mesecih
vrednost mesečne Erasmus dotacije
Skupna višina zaprošenih sredstev po tem razpisu
(1)
(2)
(3)
(2) x 40,69 EUR = (4)
mobilnost študentov za namen študija (SMS)
mobilnost študentov za namen prakse (SMP)
skupaj:
5. PODATKI O PRIJAVLJENIH MOBILNOSTIH
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