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prostor za sprejemni žig sklada
Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023 (326. javni razpis)
PRIJAVNICA ZA NOVE VLAGATELJE
To prijavnico izpolnijo samo novi vlagatelji, ki še niso prejemali štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu. Vlagatelji, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije, izpolnijo vlogo za nadaljnje prejemanje, ki je dostopna na spletni strani sklada pod razpisno dokumentacijo.
1 PODATKI O VLAGATELJU (moška spolna oblika je uporabljena kot nevtralna za vse spole)
Državljanstvo:
SI56
številka osebnega računa vlagatelja
Vlagatelji, ki še nimajo začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, morajo pooblastiti za zastopanje osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. V zgornjem polju v tem primeru navedejo ime in priimek POOBLAŠČENCA in njegov naslov.
Vlagatelji, ki še nimajo odprtega osebnega računa pustijo zgornje polje prazno, številko računa pa sporočijo skladu, ko bodo račun odprli.
E-poštni naslov in telefonska številka vlagatelja nista obvezna podatka. Če podatka navedete, se s podpisom te prijavnice strinjate, da sklad ta dva podatka uporablja za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s 326. JR. Sklad bo podatke hranil in uporabljal do zaključka vseh postopkov v zvezi z vašo vlogo in morebitno štipendijo, oziroma do preklica. Za popravek ali izbris podatkov oziroma preklic osebne privolitve za uporabo teh dveh podatkov pišite na ad-futura@sklad-kadri.si.
2 PODATKI O ŠTUDIJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023
3 PODATKI O DOSEDANJIH VPISIH NA ŠTUDIJ
institucija
program
stopnja študija
študijsko leto prvega vpisa na program
najvišji letnik vpisa v program
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 nikoli niste bili vpisani v študijski program, vnesite "/", pri stopnji študija in vpisu v letnik pa izberite "dijak".
4 DODATEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023
Do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje niso upravičeni državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije. Kandidatom, ki zdravstvenega zavarovanja nimajo urejenega z začetkom študijskega leta, se dodatek dodeli s tistim mesecem, s katerim so si zdravstveno zavarovanje uredili.
5 NASTANITEV V ŠTUDENTSKEM DOMU V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023
Številko osebnega dokumenta navedejo samo vlagatelji, ki želijo v študijskem letu 2022/2023  bivati v Študentskem domu Ljubljana preko sklada in si še niso sami uredili bivanja v domu. 
Ostali vlagatelji pustijo to polje prazno.
6 PODATKI O DRUGIH ŠTIPENDIJAH IN SOFINANCIRANJU
V tabeli navedite podatke o vseh štipendijah in drugih virih sredstev za program iz 2. točke te vloge, za katerega štipendiranje vlagate to vlogo. Navesti morate štipendije in vire, ki jih prejemate ali jih imate odobrene, pa vam izplačilo miruje (npr. v primeru vpisa v višji letnik programa), kot tudi tiste, za katere ste že oddali vlogo za dodelitev ali jo šele boste vložili, pa še ne veste, ali boste do teh štipendij ali sofinanciranja tudi upravičeni..
naziv institucije, ki razpisuje štipendije ali finančno pomoč
vrsta štipendije ali finančne pomoči
stanje vloge
7 ŽIVLJENJEPIS KANDIDATA Z OPISOM DELOVANJA V SLOVENSKIH STRUKTURAH
8 AKTIVNOSTI, KI JIH UVELJAVLJATE ZA TOČKE PO MERILU POD TOČKO 5.b JAVNEGA RAZPISA
Ustrezno označite:
Navedite aktivnosti v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije, ki jih uveljavljate za točke po tem javnem razpisu. Štejejo zgolj aktivnosti iz zadnjih petih let pred objavo razpisa. Vsako aktivnost navedete v svojo vrstico ter jo vsebinsko in časovno opredelite, vsako navedeno aktivnost morate izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb.
Zap. št.
naziv slovenske strukutre
(ime organizacije, društva, šole, krožka, misije ipd.)
kratek opis aktivnosti
(npr. sodelovanje pri Slovenskem kulturnem društvu Igo Gruden) 
datum aktivnosti
(datum aktivnosti ali od-do)
9 IZJAVE IN DOVOLJENJA VLAGATELJEV
Izjavljam, da:
- hkrati nisem upravičen do državne ali Zoisove štipendije;
- nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pri pristojni instituciji v tujini;
- nisem poslovodna oseba gospodarske družbe oziroma direktor zasebnega zavoda;
- sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023;
- sem seznanjen, da na podlagi zakona, ki ureja splošni 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;
- sem seznanjen, da sklad obdeluje osebne podatke iz te vloge na podlagi zakona, ki ureja štipendiranje, razen kjer ni to izrecno določeno drugače;
- bom o kakršnih koli spremembah v času odločanja o tej vlogi v in času štipendiranja, če mi bo štipendija dodeljena, obveščal v 30 dneh od nastanka posamezne spremembe oziroma v 30 dneh od dne, ko bom za tako spremembo izvedel;
- so vsi podatki v tej vlogi in njenih prilogah resnični, točni in popolni.
 
 
10 IZJAVA VLAGATELJEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Za odločanje o vlagateljih brez slovenskega državljanstva sklad potrebuje mnenje ali odločbo Urada Vlade RS za Slovence v  zamejstvu ali po svetu, da ima vlagatelj enega od sledečih statusov:
- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, ali 
- Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije. 
11 PRILOGE
V spodnji tabeli obvezno navedite vsako k vlogi priloženo dokazilo. Vsako priloženo dokazilo oštevilčite desno zgoraj z ustrezno zaporedno številko iz te tabele.
Zap. št.
kratek opis priloge (npr. potrdilo o sodelovanju pri SKD Igo Gruden z dne 15.5.2021)
Vnesite kratek opis priloge (npr. potrdilo o sodelovanju pri SKD Igo Gruden z dne 15.5.2018).
Vnesite kratek opis priloge (npr. potrdilo o sodelovanju pri SKD Igo Gruden z dne 15.5.2018).
,
lastnoročni podpis vlagatelja
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 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 zamejske-stipendije@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite "Prijava 2022-23".
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 zamejske-stipendije@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite »Prijava 2022-23«
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: 
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