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VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V REPUBLIKI  

SLOVENIJI ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU  
V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/2009 

 
 
VLOGO JE POTREBNO IZPOLNITI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 
 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU 
 
 
1.1. Priimek in ime: ___________________________________________________________ 
 
1.2. Datum in kraj (mesto, država) rojstva: _________________________________________ 
 
1.3. Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, mesto, županija1, država): __________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1.4. Vlagatelj ima stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije: (ustrezno obkrožite) 
 

- od rojstva dalje; 
- drugo: (če vlagatelj stalnega prebivališča zunaj Republike Slovenije nima od rojstva, 

mora navesti, od kdaj ga ima): _____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.5. Osebni status: (ustrezno obkrožite) 
 

- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo 
Republike Slovenije; 

- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca 
brez državljanstva Republike Slovenije; 

- Slovenec zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez 
statusa.  

 
1.6. Številka osebnega računa, odprtega pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji2: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (izpolniti le v primeru, če je vlagatelj mladoletna 
oseba) 
 
2.1. Priimek in ime: ____________________________________________________________ 
 
2.2. Datum in kraj (mesto, država) rojstva: __________________________________________ 
 
2.3. Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, mesto, država): ___________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.4. Razmerje do vlagatelja (npr. mati, oče, skrbnik ipd.) : ______________________________ 
                                                 
1 Navede kandidat, ki je državljan Republike Hrvaške. 
2 V kolikor kandidat ob vložitvi vloge osebnega računa pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji še nima, 
ga bo moral odpreti in skladu sporočiti najkasneje ob podpisu pogodbe o štipendiranju. 



 

3. PODATKI O PREBIVANJU VLAGATELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Vlagatelj bi v času študija v Republiki Sloveniji želel bivati: (ustrezno obkrožite) 
 

- v dijaškem ali študentskem domu; 
 
- v zasebni nastanitvi.  

 
 
4. PODATKI O ŠTUDIJU VLAGATELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
4.1. Naziv in naslov izobraževalne ustanove: ________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4.2. Izobraževalni program oziroma študijska smer: ___________________________________ 
 
4.3. Strokovni naziv, za katerega se prijavitelj izobražuje: ______________________________ 
 
4.4. Vlagatelj bo v študijskem letu 2008/2009 vpisan v: (ustrezno obkrožite) 
 

- prvi letnik  - drugi letnik  - tretji letnik 
 

- četrti letnik  - absolventski staž 
 
4.5. Status vlagatelja: (ustrezno obkrožite) 
 

- vlagatelj je štipendist, kateremu je štipendijo za Slovence zunaj meja Republike 
Slovenije dodelil CMEPIUS in ki nadaljuje študij v višji letnik v študijskem letu 
2008/2009; 

 
- vlagatelj prvič uveljavlja pravico do štipendije za Slovence zunaj meja Republike 

Slovenije 
 
 
5. IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA 
 
Izjavljam, da: 
 

- ne prejemam druge štipendije po Zakonu o štipendiranju;  
- ne prejemam štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je 

takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja 
enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih 
delodajalca; 

- nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, 

- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje; 

- 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. 
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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. 
 
 
Datum: ____________________________ 
 
Podpis vlagatelja: ____________________  
 
Podpis zakonitega zastopnika: ________________________ 
 


