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I. PODATKI O VLAGATELJU*
državljanstvo:
ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA (izpolnijo samo mladoletni vlagatelji):
II. PODATKI O ŠTUDIJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015         
LETNIK ŠOLANJA v 2014/2015:
* Oblika za moški spol  je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.
Vlagatelji, ki  še nimajo osebnega računa pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, pustijo zgornje polje prazno, račun pa bodo morali sporočiti naknadno, če jim bo štipendija dodeljena.
Vlagatelji, ki še nimajo začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, morajo pooblastiti za zastopanje osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. V zgornjem polju v tem primeru navedejo ime in priimek POOBLAŠČENCA in njegov naslov.
prostor za sprejemni žig sklada
SI56
To prijavnico izpolnijo samo novi vlagatelji. Vlagatelji, ki imajo že dodeljeno pravico do štipendije, izpolnijo prijavnico pod točko A javnega razpisa, ki je prav tako dostopna na spletni strani sklada pod razpisno dokumentacijo.
številka osebnega računa, odprtega pri banki v Republiki Sloveniji
III. DODATEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 
V študijskem letu 2014/2015 uveljavljam pravico do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
Do pravice do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje niso upravičeni državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora n Švicarske konfederacije
Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2014/2015 
(178. javni razpis)
 
PRIJAVNICA ZA NOVE VLAGATELJE - TOČKA B javnega razpisa
Prijavnico
IZPOLNITE ELEKTRONSKO!!
Tako boste videli vsa navodila, kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospeštivi postopkov odločanja.
IV. NASTANITEV V ŠTUDENTSKEM DOMU V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015
V študijskem letu 2014/2015 želim bivati v študentskem domu:
VI. IZJAVE IN DOVOLJENJA VLAGATELJEV:
Izjavljam, da:
1. hkrati ne prejemam Zoisove ali državne štipendije;
2. nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
3. nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojni instituciji v tujini;
4. nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
5. še nisem bil vpisan v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja,
6. sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2014/2015,
7. sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba sklaa, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje,
8. so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni.
Podpis vlagatelja:
Podpis zakonitega zastopnika 
(v primeru mladoletnega vlagatelja):
Številko osebnega dokumenta navedejo samo vlagatelji, ki želijo v študijskem letu 2014/2015 bivati v študentskem domu. Ostali vlagatelji pustijo to polje prazno.
S podpisom prijavnice vlagatelj brez slovenskega državljanstva, ki je:
- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, ali
- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;
in ki ni sam pridobil mnenja ali odločbe državnega organa, pristojnega za sodelovanje s Slovenci zunaj Republike Slovenije, glede tega osebnega statusa ter ga predložil skladu, soglaša, da sklad tako mnenje pri pristojnem organu pridobi sam.  

V. ŽIVLJENJEPIS KANDIDATA Z OPISOM DELOVANJA V SLOVENSKIH STRUKTURAH
Na kratko se predstavite, pri tem pa se osredotočite na motiv za študij v RS in vaše narodnostno udejstvovanje: 
info@sklad-kadri.si
1.9.2014
Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije
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