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Številka: 410-30/2020 
Datum: 

 
VLOGA ZA ŠTIPENDIJO   
za šolsko leto 2020/2021 

 

I.  Kandidat/ka 
  
____________________________________________________________________________  

(priimek in ime) 
 

EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                         
davčna številka __ __ __ __ __ __ __ __  
 
naslov stalnega bivališča ________________________________________________________ 
 
naslov začasnega bivališča ______________________________________________________ 
 
telefonska številka _____________________________________________________________ 
 
številka transakcijskega računa kandidata __________________________________________ 
 
naziv banke, pri kateri je račun odprt ______________________________________________ 
 
Doslej dosežena izobrazba:  
 

- šola __________________________________________________________________ 
 
- naziv _________________________________________________________________ 

 
- leto zaključka šolanja ____________________________________________________ 

 
- dosežen uspeh _________________________________________________________ 

 
 

II. Podatki o šolanju kandidata        
 
1. Naziv in sedež izobraževalne organizacije _______________________________________ 
 
2. Študijski program ___________________________________________________________ 
 
3. Smer študijskega programa ___________________________________________________ 
 
4. Način študija (redni/izredni) ___________________________________________________ 
 
5. Letnik šolanja______________________________________________________________ 
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6. Trajanje študija ____________________________________________________________ 
 
7. Dosežena povprečna ocena pri dosedanjem študiju _______________________________ 
 
8. Navedite vaše morebitne dosedanje aktivnosti na področju, za katero se izobražujete ali druge 

morebitne reference_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

III. Pooblastilo in izjava o točnosti podatkov 
 
 
 
Pooblastilo vlagatelja: 
 
S podpisom pooblaščam Občino Makole, da v postopku dodeljevanja štipendij za šolsko 
leto 2020/2021 iz uradnih evidenc pridobi potrebne podatke. 
 
 _________________________________ 
 (podpis vlagatelja/-ice, skrbnika ali zakonitega zastopnika) 
 
 
– Izjavljam, da ne prejemam nobene druge štipendije, 
 
– izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vlogi, resnični, točni in popolni. Za resničnost in 

popolnost podatkov prevzemam materialno in kazensko odgovornost, 
 
– izjavljam, da bom v 15 dneh javil(a) vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki bi lahko vplivale 

na upravičenost do štipendije, 
 
– izjavljam, da sem seznanjen/a s pogoji, določenimi s Pravilnikom o štipendiranju študentov in 

dijakov Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 12/2007, 22/2008, 25/2011 in 
11/2014), razpisom in obveznostmi štipendista.  

 
 
Kraj in datum: _________________    Podpis kandidata* _______________________ 
          
* za prosilca, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik 
 
PRILOGE:  
1. Izpolnjen ocenjevalni list, 
2. življenjepis, 
3. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021, 
4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja, 
5. potrdilo izobraževalne ustanove o doseženi povprečni oceni pri dosedanjem študiju, 
6. dokazilo o državljanstvu vlagatelja (kopija osebne izkaznice ali potnega lista), 
7. potrdilo o stalnem bivališču, 
8. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa. 
 
Priloge od 1-5 so obvezne priloge k vlogi, prilogi 6 in 7 lahko upravni organ pridobi na podlagi Zakona o splošnem 
upravnem postopku (če je podpisano pooblastilo vlagatelja). 


