
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Prijavnica za Javni razpis štipendij za študijske obiske  
slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR)

SPLOŠNI PODATKI

ime in priimek kandidata

ulica in hišna številka stalnega prebivališča kandidata

naslov prebivališča zakonitega zastopnika (če je drugačno od kandidatovega)

pošta in kraj kontaktnega naslova kandidata (če je drugačno od stalnega)

ulica in hišna št.kontaktnega naslova kandidata (če je drugačno od stalnega)

pošta in kraj stalnega prebivališča kandidata

zveza s kandidatom

kraj, država gostujoče ustanove

naziv študijskega obiska (ime programa ali primerljivo)

kontaktna mobilna ali fiksna št. telefona (z omrežno ali območno kodo) e-poštni naslov

EMŠO kandidata TRR kandidata

- -

PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU

polno ime gostujoče ustanove v izvirniku (šola / univerza / fakulteta ali drugo)

Študijski obisk bo trajal od do , skupaj tednov in

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je kandidat mladoletna oseba)

ime in priimek zakonitega zastopnika

EMŠO zakonitega zastopnika

-

Prijavljam se za štipendijo za 
študijski obisk za namen:

izobraževanja.
praktičnega usposabljanja v neprofitni organizaciji.

DA NE

DA NE

DA NE

Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič:

Uveljavljam dodatek za posebne potrebe: (uveljavljajo lahko kandidati, ki imajo urejen 
status v skladu z določili zakona o štipendiranju in ki so predložili ustrezna dokazila)

Uveljavljam dodatek za potne stroške: (tega je možno pridobiti le, če študijski obisk ne 
poteka v državi članici EU, Turčiji, Liechstensteina, Norveške, Švice, Z. Balkana in za potne stroške, ki niso 
delno ali v celoti kriti iz drugih virov)

SI56

dni.



Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

lastnoročni podpis kandidata
kraj datum

,

lastnoročni podpis zakonitega zastopnika 
(samo za mladoletne kandidate)

RAZNO

Izjavljam, da: 
- sem državljan Republike Slovenije 
- sem oziroma bom celoten čas trajanja študijskega obiska vpisan na javno veljavni srednješolski, 
višješolski ali visokošolski izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki 
Sloveniji; 
- za študijski obisk, za katerega štipendiranje se prijavljam, hkrati ne prejemam katere od štipendij za 
študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine; 
- študijski obisk za namen praktičnega usposabljanja bom opravljal v neprofitni organizaciji in za 
opravljeno delo ne bom prejel plačila; 
- za isto obdobje študijskega obiska, za katerega štipendiranje se prijavljam, mi še niso bila dodeljena 
sredstva po predhodnih razpisih sklada; 
- v času trajanja študijskega obiska ne bom v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne 
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
- v času trajanja študijskega obiska ne bom vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje; 
- 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; 
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični. 
  
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo mojih 
osebnih podatkov za namen vodenja postopka pridobitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, 
vključno z vpogledom v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.


Prijavnica za Javni razpis štipendij za študijske obiske 
slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR)
SPLOŠNI PODATKI
-
-
PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je kandidat mladoletna oseba)
-
Prijavljam se za štipendijo za študijski obisk za namen:
Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič:
Uveljavljam dodatek za posebne potrebe: (uveljavljajo lahko kandidati, ki imajo urejen
status v skladu z določili zakona o štipendiranju in ki so predložili ustrezna dokazila)
Uveljavljam dodatek za potne stroške: (tega je možno pridobiti le, če študijski obisk ne
poteka v državi članici EU, Turčiji, Liechstensteina, Norveške, Švice, Z. Balkana in za potne stroške, ki niso
delno ali v celoti kriti iz drugih virov)
SI56
dni.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
lastnoročni podpis kandidata
,
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
(samo za mladoletne kandidate)
RAZNO
Izjavljam, da:
- sem državljan Republike Slovenije
- sem oziroma bom celoten čas trajanja študijskega obiska vpisan na javno veljavni srednješolski, višješolski ali visokošolski izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji;
- za študijski obisk, za katerega štipendiranje se prijavljam, hkrati ne prejemam katere od štipendij za  študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine;
- študijski obisk za namen praktičnega usposabljanja bom opravljal v neprofitni organizaciji in za opravljeno delo ne bom prejel plačila;
- za isto obdobje študijskega obiska, za katerega štipendiranje se prijavljam, mi še niso bila dodeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada;
- v času trajanja študijskega obiska ne bom v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
- v času trajanja študijskega obiska ne bom vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
- 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;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
 
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo mojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka pridobitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, vključno z vpogledom v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.
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