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Prijavnica za javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (151. JR),  
za udeležence ki odhajajo v Združene države Amerike

1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. Osebni podatki

ime in priimek spol

1.2. Stalno prebivališče

polni stalni naslov

1.3. Začasni naslov v Sloveniji

polni uradni začasni naslov v Sloveniji, če je drugačen od stalnega

1.4. Kontaktni podatki

Telefon (vključno z omrežno kodo)

Mobilni telefon

primarni e-poštni naslov

dodatni e-poštni naslov

EMŠO

2. ŠTIPENDIJA ZA ČAS BIVANJA V ZDA

3. IZJAVE

2.1. Izjave in dovoljenje kandidata

Izjavljam, da: 
– sem državljan/ka Republike Slovenije; 
– mi je bilo s strani pristojnega organa v Združenih državah Amerike odobreno gostovanje v Združenih državah Amerike v 
okviru programa Fulbright; 
– 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 sredstev in ugotavljanja upravičene porabe sredstev, če mi bodo ta dodeljena.

kraj datum
, podpis kandidata

Izjavljam, da mi pristojni organ v ZDA ne krije štipendije v času gostovanja v ZDA, zato s prijavo poleg 
sredstev za prevoz uveljavljam tudi mesečno štipendijo:
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