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

Prijavnica za Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskega dijaka na 
Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2015 (188. javni razpis)

1. SPLOŠNI PODATKI

1.1. Osebni podatki:

EMŠO
ime

priimek

1.4. Zakoniti zastopnik (izpolniti le, če je vlagatelj mladoletna oseba):

telefon

e-pošta 2

e-pošta 1

mobilni telefon

ulica in hišna številka

krajpoštna številka

priimek

ime

ulica in hišna številka

kraj

država

EMŠO

poštna številka

1.2. Stalno prebivališče: 1.3. Kontaktni naslov v Sloveniji (če je drugačen od stalnega):

1.5. Kontaktni podatki vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika:

2. IZJAVE

Izjavljam, da:
- sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imam katerega od drugih statusov, opredeljenih v ZŠtip-1; 
- za udeležbo na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2015 (v nadaljevanju: poletna šola) hkrati ne prejemam katere 

od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen sofinanciranja stroškov poletne šole v ZDA, 
povezanih z nastanitvijo, prehrano ter drugimi aktivnostmi;  

- v Republiki Sloveniji ali v tujini nisem v delovnem razmerju, ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti, nisem vpisan v evidenco 
brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma nisem 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; 

- 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 štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja ter vpogled v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije za 
potrebe izvajanja postopka dodelitve štipendije.

kraj datum lastnoročni podpis vlagatelja  
(za mladoletnega vlagatelja tudi podpis zakonitega zastopnika)
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