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

Prijavnica za Javni razpis štipendij za
študijske obiske
dijakov in študentov v tujini za leto 2014
(185. javni razpis)
prostor za sprejemni žig sklada

Prosimo, da prijavnico izpolnete elektronsko.

1. PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek

SI56

-

-

-

TRR vlagatelja

EMŠO

ulica in hišna številka stalnega prebivališča

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

pošta in kraj stalnega prebivališča

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

kontaktna telefonska številka (z omrežno ali območno kodo)

kontaktni elektronski naslov

2. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je vlagatelj mladoletna oseba)

ime in priimek zakonitega zastopnika

EMŠO zakonitega zastopnika

naslov prebivališča zakonitega zastopnika (če je drugačno od vlagateljevega)

zveza s kandidatom

kontaktna telefonska številka zakonitega zastopnika

3. PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU

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

kraj, država gostujoče ustanove

ime, priimek in naziv kontaktne osebe na gostujoči ustanovi

e-poštni naslov kontaktne osebe

telefonska številka kontaktne osebe (z omrežno ali območno kodo)

naziv študijskega obiska (ime programa ali primerljivo)

Prijavljam se za štipendijo za študijski obisk v obdobju od
Prijavljam se za osnovno štipendijo:
Prijavljam se za štipendijo za potne stroške (možno jo je pridobiti le, če študijski obisk ne poteka v

državi članici EU, Liechstensteinu, Norveški, Švici, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Kosovem, Makedoniji, Albaniji, Turčiji in
v primeru, da potnih stroškov kandidat nima delno ali v celoti kritih iz drugih virov.)

:

do
DA

NE

DA

NE
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4. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V SLOVENIJI

polno ime matične izobraževalne ustanove (srednješolski, višješolski ali visokošolski izobraževalni zavod)

naziv izobraževalnega programa

letnik v šolskem/študijskem letu 2014/2015

ime, priimek in naziv kontaktne osebe na matični ustanovi

telefonska številka kontaktne osebe (z omrežno ali območno kodo)

e-poštni naslov kontaktne osebe

5. PODATKI O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKEGA OBISKA
Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič:

DA

NE

Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija na tem razpisu:

DA

NE

Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija po predhodnih razpisih sklada:

DA

NE

Pridobil sem drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji:

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA,
navedite, kdo je štipenditor ali sofinancer, višino
sredstev, ki ste jih pridobili, in namen sredstev.

Prijavil sem se za drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji, vendar še ne vem, ali bom ta
sredstva dejansko pridobil:
Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA,
navedite, pri kateri pravni osebi ste se prijavili za
sredstva, kakšna je okvirna višina sredstev, ki jih
lahko pridobite, in kdaj predvidoma boste vedeli,
ali ste sredstva dejansko pridobili.

V okviru praktičnega usposabljanja prejemam plačilo za delo (izpolnijo samo kandidati, ki odhajajo na praktično

usposabljanje):

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA,
navedite višino plačila za delo.

6. STROŠKI ŠTUDIJSKEGA OBISKA
Označite, kdo krije naslednje stroške vašega študijskega obiska:
a) Stroški šolnine oziroma stroški programa:
Krijem sam
Stroške imam krite s strani druge pravne osebe
Stroške mi krije druga štipendija
Oproščen sem plačila stroškov šolnine oziroma programa
Drugo
Če ste izbrali drugo, obrazložite
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b) Stroški prehrane:
Krijem sam
Stroške imam krite s strani druge pravne osebe
Stroške mi krije druga štipendija
Oproščen sem plačila stroškov prehrane (organizirana prehrana)
Drugo
Če ste izbrali drugo, obrazložite

c) Stroški nastanitve:
Krijem sam
Stroške imam krite s strani druge pravne osebe
Stroške mi krije druga štipendija
Oproščen sem plačila stroškov (organizirana brezplačna nastanitev)
Drugo
Če ste izbrali drugo, obrazložite

d) Potni stroški do države študijskega obiska:
Krijem sam
Stroške imam krite s strani druge pravne osebe
Stroške mi krije druga štipendija
Oproščen sem plačila stroškov (organiziran brezplačni prevoz)
Drugo
Če ste izbrali drugo, obrazložite

6. IZJAVE
Izjavljam, da:
- sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma imam katerega od drugih
statusov, opredeljenih v ZŠtip-1;
- imam oziroma bom imel celotno obdobje študijskega obiska, za katerega se prijavljam za štipendiranje, status
dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji;
- za obdobje študijskega obiska, ki je predmet prijave, mi niso bila dodeljena sredstva po predhodnih razpisih
javnega sklada;
- v času trajanja študijskega obiska ne bom v Republiki Sloveniji ali tujini v delovnem razmerju, ne bom opravljal
samostojne registrirane dejavnost, ne bom vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ne
bom poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda;
- 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;
- 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;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
lastnoročni podpis kandidata
kraj

datum

lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
(samo za mladoletne kandidate)

Natisni

