
VLOGA ZA UVELJAVITEV OBČINSKE ŠTIPENDIJE

1. Osebni podatki o vlagatelju

Priimek in ime:________________________________________________

Državljanstvo:______________________

Naslov stalnega bivališča._______________________________________

Naslov začasnega bivališča:______________________________________

EMŠO:__________________________________________

Davčna številka:________________________________________

Elektronski naslov: _____________________________________________

Kontaktna tel. številka:___________________________________________

Številka  osebnega  računa 
vlagatelja:___________________________________, 

odprt pri___________________

2. Zakoniti zastopnik mladoletnega vlagatelja:

Priimek  in 
ime:_____________________________________________________

EMŠO:____________________________________________

Naslov:_______________________________________________

Elektronski naslov:________________________________________

Kontaktna tel. Številka:______________________________________

3. Podatki o šolanju v šolskem letu, za katerega se uveljavlja pravica:

Naziv  in  kraj 
šole:__________________________________________________

Izobraževalni 
program:________________________________________________

Letnik 
šolanja:_______________________________________________________



Uspeh v preteklem šolskem letu:_______________________

4. Podatki o družinskih članih:

Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:______________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________

Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:________________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________

Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:_____________________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________



Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:______________________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________

Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:_____________________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________

Priimek in ime:_________________________________________

Razmerje  do  vlagatelja  (oče,  mati,  očim,  mačeha,  brat, 
sestra):___________________

EMŠO:______________________________________

Davčna številka:_______________________

Status  (zaposlen,  predšolski  oz.  šoloobvezen,  dijak,  študent,  brezposeln, 
kmetovalec, gospodinja):______________________������_______

Državljanstvo: ______________________

(V primeru, da je družinskih članov več, kopirajte ta list!)



5. Izjave vlagatelja za štipendijo:

Izjavljam, da:

- nisem  v  delovnem  razmerju  oz.  ne  opravljam  samostojne  registrirane 
dejavnosti,

- nisem  vpisan  v  evidenco  brezposelnih  oseb  pri  Zavodu  RS  za 
zaposlovanje,

- ne prejemam druge štipendije,

- sem skladno s Pravilnikom o štipendiranju dijakov in študentov smeri, ki jih 
v Občini Šmartno pri Litiji  primanjkuje (Ur.l. RS, št. 76/06) dolžan Občini 
sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje,

- sem seznanjen z Javnim razpisom za pridobitev štipendije za šolsko leto 
2012/2013,

- sem seznanjen, da na podlagi 66. In 139. Zakona o splošnem upravnem 
postopku  uradna  oseba  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  ki  vodi  postopek,  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 vlogi popolni in resnični.

Datum:________________                              Podpis 
vlagatelja_________________

Podpis zakonitega zastopnika 

(v  primeru  mladoletnega 
vlagatelja)__________________________________



Priloge:

- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja
- potrdilo o državljanstvu
- dokazilo o stalnem bivališču Občini Šmartno pri Litiji
- življenjepis
- kopijo dohodninske odločbe za leto 2012 staršev ali skrbnikov
- priporočilo  pristojnega  združenja  dejavnosti  (da  je  poklic  deficitaren  v  Občini 

Šmartno pri Litiji).


