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

PRIJAVNICA za Javni razpis za dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu
za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2011/2012 (110. javni razpis)

Status prijavitelja (ustrezno označite):
prijavitelj, ki mu je že dodeljena pravica do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu
prijavitelj, ki prvič uveljavlja pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu

I. PODATKI O PRIJAVITELJU*
priimek in ime

državljanstvo:

datum in kraj (mesto, država) rojstva:

slovensko

drugo

država

naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj, županija, država)

elektronski poštni naslov

kontaktna telefonska številka

naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj)
Če prijavitelj še nima začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora pooblastiti za zastopanje
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. V zgornjem polju v tem primeru navede ime in
priimek POOBLAŠČENCA in njegov naslov.

SI56
osebni račun vlagatelja (banka)

račun

Prijavitelj, ki še nima osebnega računa pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, pusti zgornji polji prazno, račun pa bo moral sporočiti naknadno pred podpisom pogodbe o štipendiranju, če mu bo
štipendija dodeljena.

ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA:
priimek in ime zakonitega zastopnika

datum in kraj (mesto, država) rojstva:

naslov prebivališča (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj)

II. PODATKI O ŠTUDIJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012
višješolski strokovni program
stari študijski program - VSP
stari študijski program - UNI
naziv in kraj šole oziroma visokošolskega zavoda

bolonjski študijski program - 1. stopnja VSB
bolonjski študijski program - 1. stopnja UNB

izobraževalni program in študijska smer

LETNIK ŠOLANJA v 2011/2012:
1.
3.
2.
4.
5.
6.
absolvent
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* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.

III. PODATKI O VRSTI NASTANITVE V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012
Prijavitelj bi v študijskem letu 2011/2012 želel bivati v (ustrezno označite):
študentskem domu
zasebni nastanitvi

Prijavitelj, ki že biva v študentskem domu, mora navesti ime in naslov študentskega doma, v katerem je nastanjen::
ime in naslov dijaškega oz. študentskega doma

IV. PODATKI ZA DODATEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012
Prijavitelj bo v študijskem letu 2011/2012 uveljavljal dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje (ustrezno označite):
DA
NE

VI. IZJAVE IN DOVOLJENJE PRIJAVITELJA
Izjavljam, da:
1. hkrati ne prejemam katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
2. hkrati ne prejemam štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v
Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji
ali splošnih aktih delodajalca;
3. nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
4. nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
5. sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za
dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2011/2012;
6. sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba sklada, ki vodi
postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih
za odločanje;
7. so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni.
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo mojih osebnih podatkov
ter vpogled v uradne evidence za namen vodenja postopka dodelitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja v
primeru dodeljene štipendije.

Podpis vlagatelja:
Datum:

Podpis zakonitega zastopnika
(v primeru mladoletnega vlagatelja):

Natisni
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