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prostor za prejemno štampiljko sklada
VLOGA
za DODELITEV Zoisove štipendije za 
šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 po ZŠtip-1
(325. javni razpis)
VLOGO 
IZPOLNITE ELEKTRONSKO!
Tako boste lahko videli vsa navodila, izbrali iz nabora možnih vnosov in podobno, kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospešitvi postopkov odločanja.
POMEMBNO: Ta obrazec ni ustrezen, če vam je bila Zoisova štipendija že dodeljena in napredujete v višji letnik istega izobraževalnega programa.
Več informacij: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois
1 PODATKI O VLAGATELJU
SI56
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
številka osebnega transakcijskega računa vlagatelja
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
2 ZAKONITI ZASTOPNIK mladoletnega vlagatelja 
3 PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023
4 PODATKI O PREDHODNEM IZOBRAŽEVANJU (do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2021/2022)
Navedite podatke o vseh vpisih na srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne programe po vrstnem redu od prvega do zadnjega vpisanega programa. Navesti je potrebno vse vpisane programe ne glede na to, ali ste posamezni program zaključili ali ne. Osnovnošolskega izobraževanja in izobraževanja, za katerega štipendiranje se prijavljate, ni potrebno navajati.
izobraževalna ustanova
program
stopnja izobraževanja
šol./štud. leto prvega vpisa
najvišji letnik vpisa
5 DODATEK ZA BIVANJE
6 DODATEK ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI
Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje in biva v dijaškem oziroma študentskem domu, vlogi priloži potrdilo dijaškega oziroma študentskega doma o nesubvencioniranem bivanju. Vlagatelj, ki biva pri zasebniku, priloži fotokopijo najemne pogodbe. Vlagatelj, ki se izobražuje v tujini, pa priloži fotokopijo najemne pogodbe ali potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma o bivanju.
Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, vlogi priloži fotokopijo ustrezne dokončne odločbe, na podlagi katere uveljavlja dodatek.
7 IZPLAČILO ŠTIPENDIJE V ENKRATNEM ZNESKU (samo v primeru izobraževanja v tujini)
8 DRUGE ŠTIPENDIJE IN SOFINANCIRANJE
Za izobraževanje mi je že bila dodeljena štipendija ali sofinanciranje izobraževanja oziroma sem se ali se bom zanj prijavil, vendar še ne vem, ali bom ta sredstva dejansko pridobil:
V tabeli navedite podatke o vseh štipendijah za izobraževalni program iz točke 3 te vloge, za katerega štipendiranje vlagate to vlogo. Navesti morate tako štipendije, ki jih že prejemate ali vam pravica miruje (če se boste vpisali v višji letnik istega izobraževalnega programa), kot tudi tiste, za katere ste že oddali vlogo ali jo še boste, vendar še ne veste, ali boste do te štipendije tudi upravičeni.
Če vam je bila za izobraževalni program, za katerega štipendiranje se prijavljate, že dodeljena štipendija, do katere boste imeli pravico predvidoma tudi v naslednjem letu, ali pa ste se oz. se boste za tako štipendijo prijavili in še ne veste, ali boste do nje tudi upravičeni, označite z "DA". Če drugih štipendij nimate in se zanje tudi niste oz. se ne boste prijavili, označite "NE".
naziv pravne osebe, ki dodeljuje štipendijo
vrsta štipendije
stanje štipendije
9 PODATKI O IZJEMNIH DOSEŽKIH VLAGATELJA
Vlagatelj mora obvezno izkazati najmanj en izjemni dosežek in obvezno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsak navedeni izjemni dosežek.
Izjemni dosežki na državnih tekmovanjih
naziv tekmovanja
datum dosežka
vrsta dosežka
tekmoval sem:
naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen
naziv tekmovanja na predhodni ravni
Izjemni dosežki na mednarodnih tekmovanjih
naziv tekmovanja, kraj in država
datum dosežka
vrsta dosežka
tekmoval sem:
naslov spletne strani mednarodnega tekmovanja
naziv tekmovanja na državni ravni
naslov spletne strani državnega tekmovanja
naziv tekmovanja, kraj in država
datum dosežka
vrsta dosežka
tekmoval sem:
naslov spletne strani mednarodnega tekmovanja
število sodelujočh držav:
število predhodnih izvedb tekmovanja
Izjemni dosežki na področju raziskovalnega dela ali nagrajena znanstveno-raziskovalna, razvojna ali umetniška dela na državni ali mednarodni ravni
naslov patenta, raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega, razvojnega ali umetniškega dela   
naziv priznanja ali nagrade ali št. patenta
datum dosežka
vrsta dosežka
delo sem ustvaril:
naslov spletne strani natečaja, razpisa ali patenta
Objave znanstveno-raziskovalnih nalog ali znanstvenih prispevkov ter umetniška ali druga dela
Vlagatelj mora za vsako objavo oz. kritiki za vsako umetniško ali drugo delo, ki ga navede v spodnji tabeli, vlogi priložiti izpis iz COBISS. 
naslov objavljenega dela ali kritike
datum vnosa v COBISS
vrsta dosežka
delo sem ustvaril:
naslov publikacije, v kateri sta bila objavljena delo ali kritika
10 PODATKI O ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM USPEHU VLAGATELJA
Poleg izjemnega dosežka uveljavljam tudi naslednji šolski oziroma študijski uspeh (en ali več):
vlagatelj mora vlogi priložiti dokazilo za vsak uspeh, ki ga uveljavlja. Natančnejši pogoji za uveljavljanje posameznega uspeha in dokazila, ki jih je potrebno predložiti, so navedena v javnem razpisu.
11 IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
Izjavljam, da v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 v Republiki Sloveniji ali v tujini:
- nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti;
- nisem poslovodna oseba gospodarske družbe oziroma direktor zasebnega zavoda;
- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu.
 
Izjavljam tudi, da:
- sem seznanjen s pogoji 325. javnega razpisa;
- sem seznanjen z zakonskimi obveznostmi, ki jih bom imel, če mi bo štipendija po tem razpisu dodeljena;
- sem seznanjen, da na podlagi zakona, ki ureja upravni postopek, uradna oseba sklada iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem;
- so vsi podatki v tej vlogi in njenih prilogah resnični, pravilni in popolni;
- bom o kakršnih koli spremembah v času postopka odločanja o tej vlogi in v času štipendiranja, če mi bo štipendija dodeljena, obveščal v 30 dneh od nastanka posamezne spremembe oziroma v 30 dneh od dne, ko bom za tako spremembo izvedel.
12 PRILOGE
V spodnji tabeli obvezno navedite vsako k vlogi priloženo dokazilo. Vsako priloženo dokazilo oštevilčite desno zgoraj z ustrezno zaporedno številko iz te tabele.
Zap. št.
Kratek opis priloge (npr. srebrno Vegovo priznanje z dne 15.5.2015)
,
lastnoročni podpis vlagatelja
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega vlagatelja)
Dne 25. 5. 2018 je začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki podrobneje ureja področje varovanja osebnih podatkov. Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi podatki. Če se strinjate, da vas oziroma vašega zakonitega zastopnika glede predmetne vloge za Zoisovo štipendijo sklad morebiti kontaktira tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, ju prosimo navedite:
Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih 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 s predmetno vlogo za Zoisovo štipendijo. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo to potrebno zaradi uresničitve namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom na e-naslov: zoisi@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 897. 
lastnoročni podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika
Vlogo z dokazili je potrebno oddati po pošti!  Vlogo v celoti elektronsko izpolnite.  Natisnjeno vlogo podpišite in jo nato skupaj z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili v roku za prijavo vložite osebno ali pošljite po pošti priporočeno (oznaka R) na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, SI  - 1000 Ljubljana, s pripisom 325. jr - Zoisova štipendija (novi)". V primeru pošiljanja priporočeno, se vloga šteje za vloženo na dan, ko je bila poslana po pošti, medtem ko se vloga, oddana osebno ali po navadni pošti šteje za vloženo na dan, ko jo sklad dejansko prejme.
 
OPOZORILO:
Štipendist mora javljati vse spremembe, pomembne za dodelitev štipendije (torej od vložitve vloge dalje) in kasneje v času izvajanja štipendijskega razmerja, če mu je štipendija dodeljena, v 30 dneh od spremembe oziroma v 30 dneh od dne, ko je za spremembo izvedel (nekateri od primerov sprememb, ki jih je potrebno javiti, so: sprememba izobraževalnega programa oziroma izobraževalne ustanove, pridobljena nova štipendija, sprememba osebnega računa, zakonitega zastopnika, zaposlitev ali samozaposlitev, prijava v evidenco brezposelnih oseb, sprememba, zaradi katere štipendist ni več upravičen do štipendije ali katerega od dodatkov idr.). 
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