
VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
za šolsko oz. študijsko leto 2020/2021 

I. PODATKI O KANDIDATU/-KI ZA ŠTIPENDIJO

Priimek in ime: _______________________________________________________________ 

EMŠO: ________________________ Davčna številka: _______________________________ 

Spol:     moški          ženski Status:       dijak-inja            študent-ka           (označi) 

Naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka): 

Kraj: ________________________________________________________________________ 

Ulica in hišna številka: __________________________________________________________ 

Pošta: _______________     ______________________________________________________ 

tel. št.__________________________ elektronski naslov: ____________________________ 

Naslov začasnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka): 

Kraj: ________________________________________________________________________ 

Ulica in hišna številka: __________________________________________________________ 

Pošta: _______________     ______________________________________________________ 

Transakcijski račun ali hranilna knjižica kandidata-ke:  

Številka:  _______________________________ odprt pri banki  ________________________ 

Prilogi: 
- fotokopija osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista),
- fotokopija bančne kartice/transakcijskega računa.
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II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH KANDIDATOVE DRUŽINE

Družinski člani vključno s 
kandidatom 

Ime in priimek 

Rojstni datum Sorodstveno 
razmerje do 

vlagatelja 

Status Zavezanec za 
napoved 

dohodnine 

Status: 
- kmetovalec,
- samostojni podjetnik,
- obrtnik,
- zaposlen delavec,
- samostojni strokovnjak, umetnik,
- upokojenec,
- gospodinja,

- brezposelna oseba,
- podjetnik – zaposlen v lastnem

podjetju,
- predšolski oz. šoloobvezen otrok,
- vajenec ali dijak,
- študent.

Prilogi: 
- potrdilo o družinskih članih, ki ga izda Upravna enota Ruše,
- kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oz. oseb, ki živijo s

kandidatom v skupnem gospodinjstvu.

III. PODATKI O ŠOLANJU

Naziv in kraj šole:   ___________________________________________________________ 

Program izobraževanja (označi): 

      srednja šola       visokošolski, višješolski program       univerzitetni program

Poklic, za katerega se bom šolal-a oz. smer študija:  _______________________________    

___________________________________________________________________________ 

Letnik šolanja:  _____________________________________________________________ 

Priloga: originalno potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2020/2021! 
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Uspeh v preteklem šolskem letu (2019/2020) - ustrezno označi ali vpiši: 

  Dijak/-inja:    Študent/-ka:  

1) odličen     Povprečna ocena: __________ 

2) prav dober

3) dober

4) zadosten

Priloga: potrjen prepis ali fotokopija spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih v šolskem oz. 
študijskem letu 2019/2020! 

IV. DOKAZILA O IZJEMNIH DOSEŽKIH

Navedite potrdila in dokazila o izjemnih dosežkih, pridobljena v zadnjih dveh šolskih, študijskih letih: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Priloga: fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih. 
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V. IZJAVA KANDIDATA/KE ZA ŠTIPENDIJO

Izjavljam, da: 

1) sem državljan Republike Slovenije,
2) imam stalno prebivališče v občini Lovrenc na Pohorju,
3) nisem v delovnem razmerju,
4) ne opravljam dejavnosti,
5) nimam statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
6) nisem lastnik ali solastnik podjetja,
7) ne prejemam nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
8) ne prejemam nobene druge štipendije v Republiki Sloveniji.

Izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno 
in kazensko odgovornost. 

Štipenditorju dovoljujem, da pri vse podatke navedene v vlogi, preveri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov. 

Zavezujem se, da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do štipendije, sporočil-a v 
petnajstih dneh po nastali spremembi in sem seznanjen-a s posledicami navajanja lažnih podatkov. 

S podpisom vloge izrecno dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za namen 
rešitve te vloge, v skladu z določili uredbe Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR uredba). 

Datum: _______________ 

Podpis kandidata-ke:            Podpis zakonitega zastopnika: 

______________________      _________________________ 

OBVEZNE PRILOGE: 

- fotokopija osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista),
- fotokopija bančne kartice/transakcijskega računa,
- potrdilo o družinskih članih, ki ga izda Upravna enota Ruše,
- kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oz. oseb, ki živijo s

kandidatom v skupnem gospodinjstvu za preteklo leto,
- originalno potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2020/2021
- potrjen prepis ali fotokopija spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih v šolskem oz.

študijskem letu 2019/2020.
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