
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, SI - 1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 434 10 80, www.sklad-kadri.si

Prijavnica za  
Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško 

izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2015 
(189. javni razpis) 

 1. PODATKI O  VLAGATELJU

ime, priimek kontaktne osebe

e-pošta kontaktne osebe

telefon kontaktne osebeime, priimek in naziv/funkcija zakonitega zastopnika

polni naziv vlagatelja (pravne osebe)

sedež (ulica in hišna številka, pošta in kraj)

matična številka pravne osebe davčna številka pravne osebe

2. PODATKI O DIJAKU 
(za prijavljenega dijaka morajo biti prijavi priložene s 189. javnim razpisom zahtevane izjave, potrdila in dokazila)

Podatki o prijavljenem dijaku: 
 

priimek in ime

letnik v 15/16polni naziv programa

stalni naslov dijaka (ulica, pošta in kraj, država)

EMŠO / datum rojstva

prvo leto vpisa na program

 državljanstvo države

 trajanje v letih

3. PRIJAVA ZA SREDSTVA

3.1 Življenjski stroški (ustrezno označite): 

  
Prijavljamo se za sredstva za štipendiranje življenjskih stroškov prijavljenega 
dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno študijsko leto:

DA

NE

3.2 Šolnina (ustrezno označite)*:

Prijavljamo se za sredstva za štipendiranje šolnine prijavljenega dijaka v 
celotnem znesku letne šolnine, vendar največ do 2.000 EUR letno

Ne prijavljamo se za sredstva za štipendiranje šolnine prijavljenega dijaka

Celotna šolnina za študijsko leto 
znaša:

*Pravice do sredstev za štipendiranje šolnine ni mogoče uveljavljati za dijake, ki so na podlagi sklenjenega meddržavnega sporazuma oproščeni plačila 
šolnine.

---

TRR pravne osebe
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__________________________________ 
podpis zakonitega zastopnika vlagateljažig

datum
,

kraj

Kot zakoniti zastopnik vlagatelja v zvezi z vlogo na Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega 
Balkana za leto 2015 (189. javni razpis) izjavljam, da: 
- vlagatelj izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 3. točke 189. javnega razpisa; 
- da prijavljen dijak izpolnjuje pogoje iz 3. odstavka 3. točke 189. javnega razpisa; 
- 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 pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc ter 
obdelavo podatkov za namen vodenja postopka pridobitve sofinanciranja in izvajanja pogodbenega razmerja. 

4. IZJAVE
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