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Prijavnico IZPOLNITE ELEKTRONSKO!  Tako boste lahko videli vsa navodila, kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospešitvi postopkov odločanja.
Moška slovnična oblika je uporabljena kot nevtralna za vse spole.
© Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, SI - 1000 Ljubljana
Prijavnica za Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2022 (333. javni razpis)
prostor za sprejemni žig sklada
1. PODATKI O VLAGATELJU
2. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je vlagatelj mladoletna oseba)
3. PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU
Prijavljam se za osnovno štipendijo: 
 Prijavljam se za štipendijo za potne stroške: 
4. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V SLOVENIJI
E-poštni naslov in telefonska številka vlagatelja nista obvezna podatka. Če podatka navedete, se s podpisom te prijavnice strinjate, da sklad ta dva podatka uporablja za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s 333. javnim razpisom. Sklad bo podatke hranil in uporabljal do zaključka vseh postopkov v zvezi z vašo vlogo in morebitno štipendijo oziroma do preklica. Za popravek ali izbris podatkov oziroma preklic osebne privolitve za uporabo teh dveh podatkov pišite na e-poštni naslov ad-futura@sklad-kadri.si.
Telefonska številka zakonitega zastopnika ni obvezen podatek. Če podatek navedete, se s podpisom te prijavnice strinjate, da sklad ta podatek uporablja za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s 333. javnim razpisom. Sklad bo podatek hranil in uporabljal do zaključka vseh postopkov v zvezi z vlogo in morebitno štipendijo oziroma do preklica. Za popravek ali izbris podatkov oziroma preklic osebne privolitve za uporabo tega podatka pišite na ad-futura@sklad-kadri.si.
5. PODATKI O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKEGA OBISKA
Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič: 
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija na 333. javnem razpisu: 
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija po predhodnih javnih razpisih sklada:
Pridobil sem drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji:
Prijavil sem se za drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji, vendar še ne vem, ali bom ta sredstva dejansko pridobil:
V okviru praktičnega usposabljanja prejemam plačilo za delo (izpolnijo samo vlagatelji, ki odhajajo na praktično usposabljanje):
6. STROŠKI ŠTUDIJSKEGA OBISKA
Označite, kdo krije naslednje stroške vašega študijskega obiska:
7. IZJAVE
Izjavljam, da:
-  izpolnjujem vse pogoje iz 3. točke 333. javnega razpisa;
- sem seznanjen, da na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba sklada, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za    ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje;
- sem seznanjen, da sklad obdeluje osebne podatke iz te vloge na podlagi zakona, ki ureja štipendiranje, razen kjer ni to izrecno določeno drugače;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
lastnoročni podpis vlagatelja
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika (samo za mladoletne vlagatelje)
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