NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Obrazec izpolnite računalniško in ga natisnite oziroma izpolnite z velikimi tiskanimi črkami ter ustrezno
počrnite izbirna polja.
I.

OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU 1

Vlagatelj je oseba s statusom dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih.
Priimek in ime ter naslov vpišite z velikimi tiskanimi črkami in vpišite enotno matično številko. Elektronski
naslov in kontaktna številka sta neobvezna podatka.
Vpišite ime banke ter celotno številko osebnega računa vlagatelja.
II.

ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA

V kolikor ste mladoletna oseba, vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika in enotno matično številko.
Elektronski naslov in kontaktna številka zakonitega zastopnika sta neobvezna podatka.
III.

PODATKI O ŠOLANJU V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU, ZA KATEREGA SE UVELJAVLJA
PRAVICA

Vpišite podatke o šolanju in izberite ustrezen podatek o letniku in šolskem uspehu oziroma o povprečni oceni
v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Študenti starih študijskih programov označite ali gre za
visokošolski strokovni študijski program ali univerzitetni študijski program, študenti bolonjskih študijskih
programov pa označite stopnjo izobraževanja.
IV.

PODATKI O POGOJIH, NA PODLAGI KATERIH VLAGATELJ IZKAZUJE UPRAVIČENOST ZA
DODELITEV ŠTIPENDIJE

Označite ustrezno številko pogoja, na podlagi katerega izkazujete upravičenost za dodelitev Zoisove
štipendije. Kandidirate lahko po več pogojih (npr. s povprečno oceno in izjemnim dosežkom), vendar se
posamezni pogoji ne seštevajo.
Vlagatelji, ki uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije na podlagi povprečne ocene v skupini osnovne šole,
lahko kandidirajo s povprečno oceno le v primeru, če so bili identificirani kot nadarjeni učenci.
Če prilagate ustrezna dokazila, kvadratek počrnite.
Za dokazilo, da je vlagatelj na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, šteje
obvestilo o uspehu pri poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi, iz katerega je razvidno število točk, ki jih
je vlagatelj dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.
Za dokazilo izobraževalne ustanove, da je vlagatelj uvrščen med najboljših 5% študentov v svoji generaciji,
šteje potrdilo izobraževalne ustanove, iz katerega mora biti poleg uvrstitve vlagatelja med 5% najboljših
študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa razvidna tudi povprečna ocena
vlagatelja v preteklem študijskem letu in povprečna ocena vseh vpisanih študentov (redno, izredno,
ponovno) posameznega letnika posameznega študijskega programa izobraževalne ustanove.
V.

KRAJ ŠOLANJA V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU, ZA KATEREGA SE UVELJAVLJA PRAVICA

Označite ustrezen podatek. Če se boste v šolo vozili in uporabljali primestni in/ali medkrajevni promet,
obvezno vpišite razdaljo v kilometrih v eno smer in vpišite vstopno in izstopno postajo.
VI.

VLAGATELJ S POSEBNIMI POTREBAMI

Rubriko VI. izpolnijo le vlagatelji, ki imajo status osebe s posebnimi potrebami.
VII.

IZJAVA VLAGATELJA ZA ŠTIPENDIJO

V primeru mladoletnega vlagatelja, izjavo obvezno podpišeta tako vlagatelj kot njegov zakoniti zastopnik.
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oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti

