VLOGA ZA DODELITEV
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
v šolskem letu 2020/2021 (292. javni razpis)
Rok za oddajo vlog: od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020

prostor za prejemno štampiljko sklada

I. PODATKI O VLAGATELJU - DIJAKU

priimek

ime

EMŠO

naslov prebivališča vlagatelja v Republiki Sloveniji (ulica in hišna številka, naselje, če ga je potrebno navesti, poštna številka, kraj)

telefonska številka vlagatelja

naziv banke, pri kateri je odprt osebni transakcijski račun vlagatelja

e-poštni naslov vlagatelja

SI56
številka osebnega transakcijskega računa vlagatelja - dijaka

II. ZAKONITI ZASTOPNIK mladoletnega vlagatelja ali POOBLAŠČENEC polnoletnega vlagatelja - STARŠ

priimek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

ime zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

EMŠO zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

naslov prebivališča zakonitega zastopnika ali pooblaščenca v Republiki Sloveniji (ulica in hišna številka, naselje, če ga je potrebno navesti, poštna številka, kraj, država)

telefonska številka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

e-poštni naslov zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

III. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Status:
naziv izobraževalnega programa

dijak
udeleženec izobraževanja odraslih

naziv izobraževalne ustanove (srednje šole ali ustanove za izobraževanje odraslih)

IV. 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:

DA

NE

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.

naziv pravne osebe, ki dodeljuje štipendijo

vrsta štipendije

stanje štipendije

V. IZJAVE IN DOVOLJENJE VLAGATELJA
S podpisom vloge izjavljam, da v šolskem letu 2020/2021 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.
S podpisom vloge tudi izjavljam, da:
- sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (292. 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 30. dneh od nastanka posamezne
spremembe oziroma od dne, ko bom za tako spremembo izvedel;
- sem seznanjen z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, in sicer, da se osebni podatki zbirajo, beležijo, urejajo, spremljajo, vrednotijo, posredujejo, obdelujejo, shranjujejo,
strukturirajo, prilagajajo, prikličejo, vpogledajo in uporabljajo z namenom izvrševanja zahtev Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C,8/16, 61/71-ZUPŠ in
31/18).
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VI. OBVEZNE PRILOGE
PRILOGA 1: SPRIČEVALO
Fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2019/2020; če vlagatelj v šolskem letu 2019/2020 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo
zaključnega spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.
PRILOGA 2: priložijo vlagatelji, ki niso državljani Republike Slovenije
Vlagatelji, ki niso državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji morajo predložiti ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1 (npr. kopija dovoljenja za
prebivanje - statusu rezidenta za daljši čas).

VII. POMEMBNO
- vlogo izpolnite elektronsko ( v primeru, da izpolnjujete ročno, pišite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)
- v vlogi zapišite vse zahtevane podatke
- na vlogi navedite št. transakcijskega računa dijaka (ne starša/zakonitega zastopnika)
- vlogo obvezno podpišeta vlagatelj in njegov zakoniti zastopnik, če je vlagatelj mladoletna oseba

Vlagatelj dovoljujem, da me sklad obvešča in kontaktira po elektronski pošti in telefonu v zvezi s štipendijo za deficitarne poklice z namenom izvrševanja zahtev
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C,8/16, 61/71-ZUPŠ in 31/18).
Privolitev velja do preklica.

Zakoniti zastopnik dovoljujem, da me sklad obvešča in kontaktira po elektronski pošti in telefonu v zvezi s štipendijo za deficitarne poklice z namenom izvrševanja
zahtev Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C,8/16, 61/71-ZUPŠ in 31/18).
Privolitev velja do preklica.

Z zgoraj navedeno privolitvijo potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo
o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno vlogo za
štipendijo za deficitarne poklice. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo to potrebno
zaradi uresničitve namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov
popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom na e-naslov: deficitarne@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 897.

lastnoročni podpis vlagatelja - DIJAKA

,
Kraj

datum
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega vlagatelja)

OPREMA OVOJNICE
Vlogo vložite osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali pošljite po pošti priporočeno na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
"vloga za 292. jr - ŠDP"
Dunajska 20
1000 Ljubljana

V kolikor prejmete kadrovsko štipendijo nas o tem takoj pisno seznanite, da odstopate od vloge za štipendijo za deficitarne poklice!
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