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stran  od 
prostor za sprejemni žig sklada
PRIJAVNICA
204. javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2016
Prijavnico 
IZPOLNITE ELEKTRONSKO!!
Tako boste lahko videli vsa navodila, izbrali iz nabora možnih vnosov in podobno, kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospešitvi postopkov odločanja.
Na javni razpis se prijavljam pod:
Obvezno morate označiti eno izmed možnih izjav glede tega, ali se prijavljate na razpis pod točko A ali B.
1.1 OSEBNI PODATKI
1.2 STALNI NASLOV
1.3 KONTAKTNI PODATKI
2.1 PODATKI O IZOBRAŽEVALNI USTANOVI IN ŠTUDIJSKEM PROGRAMU, za katerega štipendiranje se prijavljam
Trajanje celotnega študija v semestrih
Trajanje študija v študijskih letih
Letnik študija v letu 2016 oz. 2016/17
Prvi dan študijskega leta 2016/17
2.2 PLAN FINANCIRANJA ŠTUDIJA, za katerega štipendiranje se prijavljam
A) ŽIVLJENJSKI STROŠKI
Prijavljam se za štipendijo za življenjske stroške za posamezno študijsko leto:
naziv pravne osebe
(štipenditor ali sofinancer)
višina sredstev
valuta
trajanje
(število mesecev)
namen sredstev
(šolnina, življenjski stroški itd.)
B) ŠOLNINA
Celotna šolnina za eno študijsko leto v valuti znaša:
Prijavljam se za letno štipendijo za šolnino:
znesek višine letne šolnine (tudi, če je ne uveljavljate)   
valuta
C) DRUGE ŠTIPENDIJE IN SOFINANCIRANJE
Pridobil sem drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji:
Prijavil sem se za drugo štipendijo ali sofinanciranje v tujini ali v Sloveniji, vendar še ne vem, ali bom ta sredstva dejansko pridobil:
naziv pravne osebe, kamor sem se prijavil za sredstva
(štipenditor ali sofinancer)
okvirna višina
valuta
trajanje
(število mesecev)
predviden datum odobritve
Za študij v tujini sem pridobil oziroma nameravam pridobiti študijski kredit:
naziv kreditodajalca
višina sredstev
valuta
trajanje
(število mesecev)
datum odobritve kredita
(dejanski ali predvideni datum)
3.1 PODATKI O DOSEDANJIH VPISIH NA ŠTUDIJ
V tabeli navedite podatke o vseh vpisih na katerikoli višješolski ali visokošolski dodiplomski ali podiplomski izobraževalni program po vrstnem redu od najstarejšega do najnovejšega. Navesti morate vse programe, na katere ste bili vpisani, ne glede na to, ali ste posamezni program zaključili ali ne. Če še niste bili vpisani v kateri koli študijski program, vnesite "/", pri stopnji študija in vpisu v letnik pa izberite "dijak".
institucija
program
stopnja študija
študijsko leto prvega vpisa na program
najvišji letnik vpisa v program
3.2 NAJVIŠJA DOSEŽENA RAVEN IZOBRAZBE do 31.12.2015
3.3 TRENUTNI STATUS
4.1 IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
Izjavljam, da:
-   na študij v tujino ne odhajam preko programov akademskih izmenjav in bom celoten čas izobraževanja prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
-   od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom upravičen do državne ali Zoisove štipendije;
-   nisem v delovnem razmerju, nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda in ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti ne v Republiki Sloveniji ne v tujini oziroma bom tako zaposlitev oziroma samostojno registrirano dejavnost prekinil pred začetkom študijskega leta študija, od katerega dalje se prijavljam za štipendiranje;
-   nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma v primerljivo evidenco pri pristojnem organu v tujini oziroma se bom iz evidence izpisal pred začetkom študijskega leta, od katerega dalje se prijavljam za štipendijo;
-   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;
-   bom obveščal sklad o vseh spremembah, ki vplivajo oziroma bi vplivala na izid odločitve o dodelitvi štipendije po tem razpisu (sprememba višine šolnine, dodelitev drugih sredstev, odstop od vloge ipd.), in sicer v roku osmih (8) dni od dneva, ko izvem za tako spremembo;
-   so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
 
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo mojih osebnih podatkov in vpogled v uradne evidence za namen vodenja postopka dodelitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, če mi bo štipendija dodeljena, vključno z vpogledom v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.
,
lastnoročni podpis
Elektronsko oddana prijavnica se mora ujemati s prijavnico, oddano v fizični obliki. V primeru spremembe elektronsko oddane prijavnice je potrebno oddati  spremenjeno prijavnico tudi v fizični obliki. Če je elektronsko oddana prijava podpisana s kvalificiranim digitalnim podpisom, oddaja prijavnice v fizični obliki ni potrebna.
POZOR: Prijavnico je potrebno oddati po e-pošti IN v fizični obliki! 
Oddaja po e-pošti: 
V celoti izpolnjeno prijavnico morate poslati skladu po e-pošti, kar naredite tako, da kliknete na gumb "Pošlji po e-pošti". Po kliku se vam bo pojavilo okno z vprašanjem, preko katerega programa želite poslati prijavnico. 
a) Če uporabljate e-poštno aplikacijo, nameščeno na računalniku (Outlook, Pegasus idr.), izberite prvo možnost "desktop e-mail application" in potrdite izbiro. Vaš program bo samodejno odprl novo e-poštno sporočilo s pravilnim naslovnikom in zadevo sporočila in pripel potrebne podatke, vi pa morate sporočilo le še poslati. 
b) Če uporabljate spletni odjemalec pošte (Gmail, YahooMail, Hotmail idr.), izberite drugo možnost "internet e-mail" in potrdite izbiro ter nato določite, kam na vašem računalniku naj se datoteka shrani. Nato v svojem spletnem odjemalcu pošte odprite novo sporočilo in pripnite datoteko, ki ste jo shranili. Sporočilo naslovite na prijava.204@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite "Prijava 204. JR".
c) Če uporabljate novejšo različico Adobe Reader (možnost shranjevanja datoteke se vam ne bo ponudila avtomatsko), kot način pošiljanja izberite »Default email application«. Uporabite začasni nabiralnik brez povezave. Vaš program bo samodejno odprl novo e-poštno sporočilo s pravilnim naslovnikom in zadevo sporočila ter pripel zahtevano xml datoteko. To datoteko iz sporočila shranite na vaš računalnik, odprite svoj spletni odjemalec pošte in v novo sporočilo pripnite shranjeno datoteko. Sporočilo naslovite na prijava.204@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite »Prijava 204. JR«
Oddaja v fizični obliki:
V celoti izpolnjeno in natisnjeno prijavnico podpišete in jo nato skupaj z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili predložite v roku za prijavo osebno ali pošljete po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (za 204. javni razpis), Dunajska 22, SI  - 1000 Ljubljana 
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