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prostor za prejemno štampiljko sklada
VLOGA
za NADALJNJE prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu
in Slovence po svetu po ZŠtip-1
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.
Ta obrazec je namenjen le tistim štipendistom, ki jim je bila štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu prvič dodeljena v študijskem letu 2014/2015 ali kasneje na podlagi ZŠtip-1 in napredujejo v višji letnik ali dodatno leto istega programa.
1 PODATKI O ŠTIPENDISTU
Državljanstvo:
SI56
številka osebnega računa vlagatelja
E-poštni naslov in telefonska številka štipendista 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 z vlogo. 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 ad-futura@sklad-kadri.si.
2 PODATKI O ŠTUDIJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
3 DODATEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
4 NASTANITEV V ŠTUDENTSKEM DOMU V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
Številko osebnega dokumenta navedejo štipendisti, ki želijo v študijskem letu 2019/2020  bivati v Študentskem domu Ljubljana preko sklada in si še niso sami uredili bivanja v domu. Ostali vlagatelji pustijo to polje prazno.
Do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje niso upravičeni državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije. 
5 IZJAVE ŠTIPENDISTA
Izjavljam, da v študijskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji ali v tujini NE BOM:
- imel dodeljene državne ali Zoisove štipendije;
- v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
- poslovodna oseba gospodarske družbe oziroma direktor zasebnega zavoda;
- vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pri pristojni instituciji v tujini;
- prijavil stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
 
Izjavljam tudi, da: 
- sem seznanjen z obveznostmi, ki jih za prejemnike štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu določa Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ)
- 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;
- sem seznanjen, da sklad obdeluje osebne podatke iz te vloge na podlagi zakona, ki ureja štipendiranje, razen kjer ni to izrecno določeno drugače,
- bom o kakršnih koli spremembah v času postopka odločanja o tej vlogi in v času trajanja pravice (torej v času izplačevanja in morebitnega mirovanja štipendije) obveščal sklad v 30 dneh od nastanka posamezne spremembe oziroma od dne, ko sem za tako spremembo izvedel.
 
6 PRILOGE
V kolikor vlogi prilagate karkšnokoli prilogo, jo v spodnji tabeli obvezno navedite. Vsako priloženo dokazilo oštevilčite desno zgoraj z ustrezno zaporedno številko iz te tabele. Če priloge ne prilagate, pustite to točko neizpolnjeno.
Zap. št.
kratek opis priloge
Vnesite kratek opis priloge (npr. potrdilo o sodelovanju pri SKD Igo Gruden z dne 15.5.2018).
Vnesite kratek opis priloge (npr. potrdilo o sodelovanju pri SKD Igo Gruden z dne 15.5.2018).
,
lastnoročni podpis štipendista
Vlogo v celoti elektronsko izpolnite. Natisnjeno vlogo podpišite in jo najkasneje do 30. 09. 2019 vložite osebno ali pošljite po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, SI  - 1000 Ljubljana, s pripisom "Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu - nadaljnje prejemanje ZŠtip-1".
 
POMEMBNA OPOZORILA: 
O  nadaljnjem prejemanju štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu v naslednjem študijskem letu se odloči s prvim dnem študijskega leta. Če štipendist vloge za nadaljnje prejemanje ne vloži najkasneje do 30. 09. 2019 štipendijsko razmerje v študijskem letu 2019/2020 miruje, če je štipendist v študijskem letu 2018/2019 prejemal štipendijo; če je štipendistu štipendijsko razmerje v 2018/2019 mirovalo, bo štipendijsko razmerje v 2019/2020 prenehalo.
 
Štipendist mora javiti vse spremembe, pomembne za izvajanje štipendijskega razmerja, v 30 dneh od spremembe oz. v 30 dneh od dne, ko je za spremembo izvedel (nekateri od primerov sprememb, ki jih je potrebno javiti, so: sprememba izobraževalnega programa ali ustanove, pridobljena nova štipendija, sprememba kontaktnih podatkov štipendista ali pooblaščenca, sprememba osebnega računa (TRR), zaposlitev ali samozaposlitev, prijava v evidenco brezposelnih oseb, sprememba, zaradi katere štipendist ni več upravičen do štipendije ali katerega od dodatkov idr.).
 
Ob spremembi izobraževalnega programa je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če novi izobraževalni program še vedno izpolnjuje vse pogoje, določene z javnim razpisom in ZŠtip-1. Štipendist, ki namerava spremeniti program, lahko pred spremembo pri dodeljevalcu štipendije preveri, ali je novi program ustrezen.
  
Ob nadaljevanju štipendiranja se upošteva pooblaščenec, naveden v prvi vlogi, na podlagi katere je bila štipendistu dodeljena štipendija. Preklic pooblastila pooblaščencu je potrebno poslati pisno.
 
 
8.2.1.4029.1.523496.503679
	Priimek mora biti napisan tako, kot je v uradni evidenci oziroma na osebnih dokumentih (osebna izkaznica, potni list itd.). Če imate več priimkov, navedite vse.: 
	slovensko: 
	drugo: 
	Navedite državo, katere državljan ste, če niste državljan Republike Slovenije.: 
	Navedite ulico, naselje (če ga je potrebno navesti), poštno številko in kraj stalnega prebivališča, v primeru prebivališča v tujini pa tudi državo. Vsi podatki o stalnem prebivališču se morajo ujemati s podatki v centralnem registru prebivalstva.: 
	Navedite ulico, naselje (če ga je potrebno navesti), poštno številko in kraj začasnega prebivališča, v primeru prebivališča v tujini pa tudi državo. Vsi podatki o stalnem prebivališču se morajo ujemati s podatki v centralnem registru prebivalstva.: 
	DOB: 
	TRR2: 
	TRR3: 
	TRR4: 
	Navedite telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, z omrežno ali območno kodo (npr. 040/123-456). Če gre za telefonsko številko v tujini, ne pozabite dodati tudi državne kode (npr. +44 (0)123 456-78-90).: 
	Vpišite vsaj en e-poštni naslov, ki ga redno spremljate.: 
	Navedite naziv in kraj šole ali univerze in fakultete, na kateri se izobražujete. Polje se bo razširilo glede na dolžino vnosa.: 
	Navedite naziv izobraževalnega programa in smeri (npr. pravo (UN) ali podobno). Polje se bo razširilo glede na dolžino vnosa.: 
	Če želite uveljavljati dodatek za zdravstveno zavarovanje, morate ustrezno označiti polje. Za ta dodatek morate izpolnjevati zakonsko določene pogoje.: 
	Če dodatka za zdravstveno zavarovanje ne uveljavljate, označite to polje. : 
	Če ne želite bivati v študentskem domu, označite le to polje, drugih podatkov v tem delu ne izpolnjujte.: 
	Če želite bivati v študentskem domu, morate ustrezno označiti to polje. : 
	kraj-rojstva: 
	S klikom na gumb "Briši" izbrišete vrstico, v kateri se gumb nahaja.: 
	st_priloge: 5.00000000
	priloga: 
	kraj: 
	datum: 
	natisni: 



