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© Javni sklad RS za razvoj kadrov in šitpendije, Dunajska 22, SI - 1000 Ljubljana
prostor za prejemno štampiljko sklada
VLOGA ZA DODELITEV 
ŠTIPENDIJE  ZA DEFICITARNE POKLICE 
v šolskem letu 2016/2017 (210. javni razpis)
Prosimo, da vlogo izpolnite ELEKTRONSKO, v primeru ročnega izpolnjevanja pa pišite ČITLJIVO.
Rok za oddajo vlog: od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016
1 PODATKI O VLAGATELJU
SI56
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
številka osebnega transakcijskega računa vlagatelja
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
Navedite IBAN številko svojega računa brez presledkov (npr. SI56123412341234123). Ko boste celico zapustili (s tipko tab ali klikom na drugo polje), se bo vnos prikazal s pomišljaji. Na ta račun se vam bo izplačevala Zoisova štipendija, če boste do nje upravičeni, in vsi drugi transferji iz javnih sredstev, ki jih prejemate. Štipendija se lahko izplačuje le na račun vlagatelja! NATANČNO PREVERITE PRAVILNOST VNOSA RAČUNA, saj vsako leto kar nekaj štipendij ni možno izplačati zaradi napačnih računov.
2 ZAKONITI ZASTOPNIK mladoletnega vlagatelja ali POOBLAŠČENEC polnoletnega vlagatelja
3 PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
Status:
4 DRUGE ŠTIPENDIJE IN SOFINANCIRANJE
Za izobraževanje mi je že bila dodeljena štipendija ali sofinanciranje izobraževanja oziroma sem se ali se bom zanj prijavil, vendar še ne vem, ali bom ta sredstva dejansko pridobil:
V tabeli morate navesti štipendije, ki so vam odobrene in tiste. za katere ste že oddali vlogo ali jo še boste, vendar še ne veste, ali boste do te štipendije tudi upravičeni.
Če vam je bila za izobraževalni program, za katerega štipendiranje se prijavljate, že dodeljena štipendija, do katere boste imeli pravico predvidoma tudi v naslednjem letu, ali pa ste se oz. se boste za tako štipendijo prijavili in še ne veste, ali boste do nje tudi upravičeni, označite z "DA". Če drugih štipendij nimate in se zanje tudi niste oz. se ne boste prijavili, označite "NE".
naziv pravne osebe, ki dodeljuje štipendijo
vrsta štipendije
stanje štipendije
5 DRUGI PODATKI O VLAGATELJU
Spodaj označite kvadratek pred tisto izjavo, ki za vas drži. Če drži za vas več izjav, označite vse za vas ustrezne izjave. Ti podatki se zbirajo skladno z določbami Priloge I Uredbe 1304/2013/EU.
Opis statusa
Živim v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov (noben član gospodinjstva ni zaposlen).
Živim v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki.
Živim v enostarševskem gospodinjstvu z vzdrževanimi otroki.
Imam status migranta, udeleženca tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi kot so Romi).*
Sem invalid.*
Spadam v drugo prikrajšano skupino (npr. brezdomec, odvisnik, zapornik, bivši kaznjenec).*
Sem neaktivna oseba, ki ni vključena v izobraževanje ali usposabljanje.
* Podatki, označeni z (*) so občutljivi osebni podatki, o katerih se vlagatelju ni treba izreči.
npr. doma, v dijaškem domu, pri sorodnikih, v zasebni namestitvi v kraju izobraževanja itd.
6 IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
Izjavljam, da v šolskem letu 2016/2017 v Republiki Sloveniji ali v tujini NE BOM:
- imel dodeljene kadrovske štipendije;
- v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
- poslovodna oseba gospodarske družbe oziroma direktor zasebnega zavoda;
- vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu.
 
Izjavljam tudi, da:
- sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis);
- sem seznanjen z zakonskimi obveznostmi, ki jih bom imel, če mi bo štipendija po tem razpisu dodeljena;
- sem seznanjen, da na podlagi zakona, ki ureja upravni postopek, uradna oseba sklada iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem;
- so vsi podatki v tej vlogi in njenih prilogah resnični, pravilni in popolni;
- bom o kakršnih koli spremembah v času postopka odločanja o tej vlogi in v času štipendiranja, če mi bo štipendija dodeljena, obvestil organ v osmih dneh od nastanka posamezne spremembe oziroma od dne, ko bom za tako spremembo izvedel,
- sem seznanjen z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov in soglašam, da se za spremljanje in vrednotenje štipendij zbirajo, vodijo, posredujejo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo osebni podatki, ki sem jih navedel v točki 5 te vloge, v skladu s Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU.
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega vlagatelja)
lastnoročni podpis vlagatelja
,
POMEMBNO:  Vlogo v celoti izpolnite elektronsko  ali lastnoročno čitljivo. V točki 4 po potrebi dodajte vrstice, če izpolnjujete vlogo elektronsko, ali dopišite ostale štipendije na zadnji strani tega obrazca.  Natisnjeno vlogo podpišite (za mladoletne vlagatelje morata vlogo podpisati vlagatelj in zakoniti zastopnik).  Vlogi priložite fotokopijo spričevala šolskega leta 2015/2016. Vlogo nato v roku za prijavo vložite osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali pošljite po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, SI  - 1000 Ljubljana, s pripisom "za 210. javni razpis". 
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