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_________________________________________ 
priimek in ime vlagatelja 

_________________________________________ 
naslov stalnega prebivališča 

OBČINA ŽALEC 
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

ZADEVA:    VLOGA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE OBČINE ŽALEC - 2020 - za (označi): 
nadarjene               deficitarni poklic                  študij v tujini

1) PODATKI O KANDIDATU-KI ZA ŠTIPENDIJO (* - obvezni podatki)

EMŠO*: 

Davčna številka*: 

TRR*: 

Odprt pri banki*: 

Naslov začasnega prebivališča: 

Poštna številka in naziv pošte začasnega bivališča: 

2) PODATKI O ŠOLANJU

Naziv izobr. ustanove: 

Kraj šolanja: 

Naziv izobr. programa: 

V šolskem letu 2020/2021 obiskujem letnik: 

Status:     dijak-inja     študent-ka  redni         študent-ka  izredni 

Poklic je naveden na seznamu deficitarnih poklicev iz razpisne dokumentacije:    DA    NE 

Povprečna ocena v preteklem šolskem/študijskem letu: 

3) STANOVANJE V ČASU ŠOLANJA (ustrezno označite in izpolnite)

doma 

v dijaškem/študentskem domu: 

drugje – naslov: 

GSM: 

e-naslov:

ROK ZA ODDAJO VLOG : 12.10.2020!
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4) PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Priimek in ime (tudi kandidat) Sorodstveno 

razmerje 
Datum rojstva Status* Davčna številka Zavezanec za 

dohodnino 2019 

kandidat          DA       NE 

         DA       NE 

         DA       NE 

         DA       NE 

         DA       NE 

         DA       NE 

*Status:
  7 – gospodinja 
  8 – brezposelna oseba 
  9 – podjetnik – zaposlen v lastnem podjetju 

1 - kmetovalec
2 - samostojni podjetnik-posameznik, obrtnik
3 - zaposlen delavec
4 – samostojni strokovnjak, umetnik
5 – na začasnem delu v tujini
6 – upokojenec

10 – predšolski oz. šoloobvezen otrok 
11 – vajenec ali dijak 
12 – študent 

5) POSEBNI PRIMERI DRUŽINSKIH ALI OSEBNIH STANJ (ustrezno označite)

Kandidat-ka je brez staršev oziroma živi v rejniški ali tuji družini. 

V družini je kandidat-ka ali družinski član s posebnimi potrebami zaradi težje ali težke duševne ali telesne 
okvare. Obvezna priloga odločba ali sklep pristojnega organa o ugotovljeni okvari. 
V družini se je bistveno zmanjšal dohodek. 
Obvezna priloga dokazilo o razlogu za bistveno zmanjšanje dohodka. 

6) PRILOGE K VLOGI (ustrezno označite)

Originalno potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021. 

Za dijake dokazilo o doseženem uspehu v šolskem letu 2019/2020.  
Za študente dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni šolskega/študijskega leta 2019/2020. 

Fotokopija bančne kartice 

Dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem stanju za leto 2019 
(kopija dohodninske odločbe za člane gospodinjstva). 
Dokazila in priznanja za uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne dejavnosti, umetnosti ali športa, 
kakor tudi uvrstitve na strokovnih, umetniških in/ali drugih natečajih. (obvezno pri štipendiji za nadarjene)

Priporočila profesorjev, mentorjev ali društev. 

Priznanja na občinskem, šolskem ali študijskem nivoju. 

Dokazilo za dokončanje dveh letnikov v enem študijskem letu. 

Dokazilo za zlato maturo iz splošne mature. (časovno neomejeno)

Dokazilo za zlato maturo iz poklicne mature. (časovno neomejeno)







1100-6/2020 3 / 3 

I Z J A V A 

Spodaj podpisan/a vlagatelj/ica pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjujem, da so vse navedbe v vlogi 
resnične, točne, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 
Izjavljam, da: 
- NE prejemam štipendije v Republiki Sloveniji
- NISEM v delovnem razmerju, (razen za študente v tujini - v tem primeru je dovoljeno biti v delovnem

razmerju za največ 10 ur tedensko),
- NE opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
- NISEM družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
- NISEM vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Občini Žalec dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri, manjkajoče pa pridobi pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov. 
V skladu z razpisnimi pogoji soglašam s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. 
Zavezujem se, da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do štipendije sporočil v petnajstih dneh po 
nastali spremembi. 
S podpisom vloge tudi izjavljam, da: 
- sem seznanjen s pogoji Javnega razpisa za dodelitev 7 štipendij Občine Žalec – 2020;
- 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 občine 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) in Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16). 

Kraj in datum: ____________________________________________ 

____________________________________________ 
priimek in ime vlagatelja 

____________________________________________ 
podpis 

____________________________________________ 
priimek in ime zakonitega zastopnika 

____________________________________________ 
podpis 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen tega postopka in varovani skladno s predpisi o varstvu 
osebnih podatkov. 
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