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stran  od 
prostor za sprejemni žig sklada
PRIJAVNICA
334. Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2023
Prijavnico 
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.
Na javni razpis se prijavljam pod:
Obvezno morate označiti eno izmed možnih izjav glede tega, ali se prijavljate na razpis pod točko A ali B.
1.1 OSEBNI PODATKI
1.2 STALNI NASLOV
1.3 ZAČASNI NASLOV
2.1 PODATKI O IZOBRAŽEVALNI USTANOVI IN ŠTUDIJSKEM PROGRAMU, za štipendiranje katerega se prijavljam
Obvezno morate označiti eno izmed možnih izjav glede tega, ali se prijavljate na razpis pod točko A ali B.
Trajanje celotnega študija v semestrih
Trajanje študija v študijskih letih
Letnik študija v letu 2023 oziroma 23/24
Prvi dan študijskega leta 23/24
2.2 PLAN FINANCIRANJA ŠTUDIJA, za štipendiranje katerega se prijavljam
A) ŽIVLJENJSKI STROŠKI
Prijavljam se za štipendijo za življenjske stroške za posamezno študijsko leto:
B) ŠOLNINA
Celotna šolnina za eno študijsko leto v valuti znaša:
Prijavljam se za letno štipendijo za šolnino:
C) DRUGE ŠTIPENDIJE IN SOFINANCIRANJE
Pridobil sem drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji:
naziv pravne osebe 
(štipenditor ali sofinancer)
skupna višina sredstev
za eno študijsko leto
valuta
trajanje
(št. mesecev)
namen sredstev
(šolnina, življenjski stroški itd.)
Prijavil sem se za drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji, vendar še ne vem, ali bom ta sredstva dejansko pridobil:
naziv pravne osebe, kamor sem se prijavil za sredstva
(štipenditor ali sofinancer)
skupna okvirna višina
za eno študijsko leto
valuta
trajanje
(št. mesecev)
predviden datum odobritve
3.1 PODATKI O DOSEDANJIH VPISIH V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME
V tabeli navedite podatke o vseh vpisih na katerikoli srednješolski, višješolski ali visokošolski dodiplomski ali podiplomski izobraževalni program po vrstnem redu od najstarejšega do najnovejšega. Navesti morate vse programe, na katere ste bili vpisani, ne glede na to, ali ste posamezni program zaključili ali ne. 
institucija
program
stopnja študija
leto prvega vpisa na program
najvišji letnik vpisa v program
3.2 NAJVIŠJA DOSEŽENA RAVEN IZOBRAZBE 
3.3 TRENUTNI STATUS
4. OPOMBE
V zgornjem okencu lahko navedete morebitne dodatne opombe oziroma pojasnila, vezana na vašo vlogo. 
 
5. KONTAKTNI PODATKI
Če se strinjate, da vas glede vloge na 334. javnem razpisu sklad po potrebi kontaktira tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, ju prosim navedite:
 
 
Z navedbo e-poštnega naslova oziroma telefonske številke 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 povezavi s 334. javnim razpisom. 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-poštnega naslova ad-futura@sklad-kadri.si ali telefonske številke 01 434 15 66.
 
 
 
6. PRILOGE
Obvezne priloge:
Druge priloge:
7. IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
Izjavljam, da:
-  na študij v tujino ne odhajam preko programov akademskih izmenjav in bom celoten čas izobraževanja prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
-  od začetka študijskega leta študija, za štipendiranje katerega se prijavljam, ne bom upravičen do državne ali Zoisove štipendije;
- nisem v delovnem razmerju, nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda in ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti ne v Republiki Sloveniji ne v tujini oziroma bom tako zaposlitev oziroma samostojno registrirano dejavnost prekinil pred začetkom študijskega leta študija, od katerega dalje se prijavljam za štipendiranje;
-  nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma v primerljivo evidenco pri pristojnem organu v tujini oziroma se bom iz evidence izpisal pred začetkom študijskega leta, od katerega dalje se prijavljam za štipendijo;
-  sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku;
-  bom obveščal sklad o vseh spremembah, ki vplivajo oziroma bi vplivale na izid odločitve o dodelitvi štipendije po tem javnem razpisu (sprememba višine šolnine, dodelitev drugih sredstev, odstop od vloge ipd.), in sicer v roku osmih (8) dni od dneva, ko izvem za tako spremembo;
-  so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
lastnoročni podpis vlagatelja
,
V celoti izpolnjeno in natisnjeno prijavnico podpišete in jo skupaj z vsemi prilogami predložite v roku za prijavo osebno ali pošljite po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (za 334. javni razpis), Dunajska cesta 20, SI - 1000 Ljubljana.
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