
PRIJAVNICA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ZA 
PRISPEVEK K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU DRUŽBE   

ZA LETO 2011 (126. JR)

I. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU*

priimek in ime EMŠO vlagatelja

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

elektronski poštni naslov

kontaktna telefonska številka

osebni račun vlagatelja (banka)

SI56
račun

Osebni status vlagatelja: 
(ustrezno označite)

državljan Republike Slovenije

državljan države članice EU ali EGP, ki ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji

državljan tretje države, ki ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji

ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA:

priimek in ime zakonitega zastopnika EMŠO zakonitega zastopnika

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

elektronski poštni naslov

kontaktna tel. številka

II. PODATKI O ŠOLANJU V ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012

naziv in naslov izobraževalne ustanove

izobraževalni program

Status vlagatelja:
dijak

študent

Letnik v 2011/2012:
1. 2. 3.

4. 5. 6.

absolvent

III. PODATKI O PRIJAVLJENEM IZJEMNEM DOSEŽKU

naziv dosežka čas nastanka dosežka

Vrsta dosežka:
podeljeni patent

raziskovalna naloga, inovativni izdelek ali storitev na občinski, regionalni ali državni ravni
nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno, aplikativno ali umetniško delo na ravni 
podjetja, države ali na mednarodni ravni
objava znanstvenoraziskovalne naloge ali projekta

izveden projekt ali naloga v podjetju, ustanovi, v državi ali mednarodno
viden dosežek na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju (1.-3. mesto)
najvišja mesta na državnem tekmovanju (1.-3. mesto)

drugo (navedite spodaj):

Prijavljeni dosežek je:
individualni

nastal v skupini, ki šteje 2 člana

nastal v skupini, ki šteje 3 do 5 članov

Raven dosežka:
mednarodna raven

državna raven

na ravni regije ali občine

na ravni podjetja

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 
DUNAJSKA 22, SI  - 1000 LJUBLJANA



IV. OPIS PRIJAVLJENEGA IZJEMNEGA DOSEŽKA
Opis prijavljenega izjemnega dosežka

V. UTEMELJITEV VLAGATELJA glede prispevka prijavljenega izjemnega dosežka k trajnostnemu razvoju družbe v 
Republiki Sloveniji

Opis prijavljenega izjemnega dosežka

VI. IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
Izjavljam, da: 
1. na podlagi istega izjemnega dosežka nisem pridobil/a Zoisove štipendije oziroma z njim izkazoval/a nadaljnjo upravičenost do te 
štipendije; 
2. sem seznanjen/a, 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; 
3. so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.

datum:

Podpis vlagatelja:

Podpis zakonitega zastopnika 
(v primeru mladoletnega vlagatelja):
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