ŠTIPENDIJE SVIZ za šolsko leto 2022/23 – NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE

GO SVIZ je v letu 2022 razpisal šestnajst štipendij, in sicer osem štipendij za srednješolsko in osem za
visokošolsko izobraževanje.
Razpis štipendiranja je bil napovedan v e-Svizovih novicah in spletni strani SVIZ (www.sviz.si).
Razpis je objavljen na spletni strani SVIZ (www.sviz.si), poleg Pravilnika o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog za dodelitev štipendije je 30. september 2022.
Štipendije se dodeljujejo otrokom članic in članov SVIZ za vpis v izobraževalne programe v šolskem
oziroma študijskem letu 2022/2023.
Predlagamo, da se pred prijavo za dodelitev štipendije temeljito seznanite s Pravilnikom o
štipendiranju SVIZ in razpisom štipendij.
Bistveno pri prijavi za štipendijo v šolskem oziroma študijskem letu 2022/23 je, da se obrazec
»vloga za štipendijo« oddaja v elektronski obliki.
Prosimo vas, da obrazec »vloga za štipendijo« pravilno izpolnite z vsemi predvidenimi podatki in
priložite vse naštete priloge (ki se nanašajo na vašo situacijo).
V preteklih razpisih smo zasledili, da ob prijavi povprašujete po možnosti pridobitve potrdila iz
gospodinjske evidence oziroma gospodinjske skupnosti: potrdilo pridobite iz arhiva o gospodinjski
skupnosti oziroma arhivirane gospodinjske evidence; dostopno je na portalu e-Uprava Republike
Slovenije. Če stanje iz gospodinjske evidence oziroma gospodinjske skupnosti, kot izhaja iz potrdila,
ne ustreza dejanskemu stanju, stanje, prosimo, sporočite s svojo izjavo – v slednji opišite dejansko
stanje oziroma navedite družinske člane v skupnem gospodinjstvu. To izjavo priložite potrdilu iz
gospodinjske evidence oziroma gospodinjske skupnosti.
Način prijave je opisan v nadaljevanju. Vlogo boste izpolnili v elektronski obliki in priložili vse
navedene priloge (skupaj z dokumenti, s katerimi boste dodatno pojasnjevali svoje navedbe v vlogi).
Vstop v obrazec »vloga za štipendijo«:
Obrazec je dostopen preko spleta na naslovu:
https://ssl.sviz.si/stipendije/

Prijava v elektronski obrazec:
1. Vnesite svoj e-naslov.

Dostop do vloge:

1. Vnesite svoj e-naslov in številko vloge, ki ste jo prejeli ob 1. prijavi.

Oddaja vloge:
1. Obrazec »vloga za štipendijo« pravilno izpolnite. Ob tem bodite posebno pozorni, da ob vnosu
imen staršev – članov (članica in član sta lahko oba starša) vnos potrdite s klikom na ikono (lupa)
ob koncu vrstice. Točke dobe članstva se seštevajo, če sta člana oba starša. Program ne bo
upošteval točk, če svojega vpisa ne potrdite s klikom na ikono »lupa«. Če se bo kandidatka ali
kandidat šolal v 1. letniku visokošolskega študija, za kriterij »uspeh« smiselno uporabite točke za
ocenjevanje po visokošolskem programu.
2. Ko boste prepričani, da ste obrazec pravilno izpolnili, pritisnite na možnost »oddaj«. Po oddaji
podatkov ne boste več mogli spreminjati oziroma popravljati. Takrat se pojavi možnost za tisk, z
ukazom »tiskaj« se bo pripravil PDF dokument in se samodejno prenesel na vaš računalnik.
3. PDF dokument natisnite (3 listi).
4. Na natisnjeni različici obrazca »vloga za štipendijo« označite vse dokumente, ki jih prilagate, in
vlogo
5. z vsemi dokazili (v papirni obliki) pošljite na naslov:
SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 LJUBLJANA, s pripisom: »ŠTIPENDIJA«
Program za oddajo obrazca »vloga za štipendijo« vas bo vodil tako, da vam bo po ukazu »oddaj«
omogočeno dokument natisniti. S svojim elektronskim naslovom in številko vloge lahko do slednje,
dokler je ne oddate, še dostopate in jo spreminjate. Na SVIZ posredujte zadnjo, tj. veljavno vlogo, s
katero boste sodelovali v postopku dodeljevanja štipendij. Prosimo vas, da v obrazec »vloga za
štipendijo« vnesete pravilne podatke.
Vse prejete vloge bo pregledala tričlanska komisija SVIZ in zatem predlagala Izvršilnemu odboru SVIZ
Slovenije kandidate za prejem štipendije. Izbranim prosilcem bo GO SVIZ po podpisu pogodb
štipendije nakazal na osebne transakcijske račune. Po seji Izvršilnega odbora SVIZ Slovenije, na kateri
bodo njegovi članice in člani odločili o prejemnikih štipendije, boste vsi, ki boste oddali vloge,
obveščeni o izboru oziroma neizboru.

