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

Prijavnica za 71. javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na
gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2009/2010

Šifra kandidata (izpolni sklad): ___________________

1. OSEBNI PODATKI KANDIDATA

1.1. Osebni podatki kandidata:

Priimek

Ime

Spol

EMŠO ali datum rojstva:

1.2. Stalno prebivališče kandidata:

Ulica in hišna
številka:

Poštna št. Kraj

3.1. Izjave kandidata:

Izjavljam, da:
- sem državljan ene izmed naslednjih držav, in sicer Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in Hercegovine,
Republike Kosovo ali Republike Makedonije in imam v tej državi stalno prebivališče ter hkrati nisem državljan Republike Slovenije;
- se v Sloveniji ne bom izobraževal na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave;
- hkrati ne bom prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
- v času izobraževanja, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih;
- 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.

Kraj

lastnoročni podpis kandidata ali zakonitega zastopnika, če je
kandidat mladoletna oseba

Datum

2.1. Zakoniti zastopnik:

Priimek

Ime

Spol

EMŠO (če ga ima)

Zveza s
kandidatom:

2.2. Stalno prebivališče zakonitega zastopnika, če je drugačno od kandidatovega:

Ulica in hišna
številka:

Poštna št. Kraj

3. RAZNO

2. OSEBNI PODATKI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(potrebno izpolniti le, če je kandidat mladoletna oseba)

Država

Država
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1.1. Osebni podatki kandidata:
1.2. Stalno prebivališče kandidata:
3.1. Izjave kandidata:
Izjavljam, da:
- sem državljan ene izmed naslednjih držav, in sicer Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Republike Kosovo ali Republike Makedonije in imam v tej državi stalno prebivališče ter hkrati nisem državljan Republike Slovenije;
- se v Sloveniji ne bom izobraževal na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave;
- hkrati ne bom prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
- v času izobraževanja, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih; 
- 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.
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3. RAZNO
2. OSEBNI PODATKI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
(potrebno izpolniti le, če je kandidat mladoletna oseba) 
	PrintButton1: 
	priimek: 
	ime: 0
	spol: 
	EMSO: 
	stalno-ulica: 
	stalno-posta: 
	stalno-kraj: 
	kraj: 
	predviden-zakljucek-dan: 
	predviden-zakljucek-mesec: 
	predviden-zakljucek-leto: 



