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VLOGA 
ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 
 
 

I. PODATKI O KANDIDATU/KI ZA ŠTIPENDIJO 
 
 
 
Priimek in ime___________________________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva________________________Kraj rojstva______________________________________________ 
 
Spol 1 moški 2 ženski   
 
ŠTUDIJ    A) srednješolski    B) dodiplomski           C) podiplomski 

 

Naslov stalnega prebivališča___________________________________________________________________ 
 
pošta _________________________ tel. št.* ________________ GSM* ___________________________________ 
 
e-pošta* _________________________________________________________________________________________ 
 
 
Naslov začasnega prebivališča ________________________________________________________________ 

 
pošta ________________________  
 
Enotna matična številka________________________________________________________________________ 
 
Davčna številka__________________________________________________________________________________ 
 

 

Transakcijski račun kandidata-ke: številka___________________________________________________ 
 

Odprt pri banki__________________________________________________________________________________ 

 

II. ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA/NE KANDIDATA/KE 
 
Priimek in ime _________________________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča ________________________________________________________________ 

 
pošta ________________________  
 
Naslov začasnega prebivališča ________________________________________________________________ 

 
pošta ________________________  
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Enotna matična številka________________________________________________________________________ 
 
Davčna številka__________________________________________________________________________________ 
 
tel. št.* ___________________________________ GSM* _________________________________________________ 
 
e-pošta* __________________________________________________________________________________________ 
 
Sorodstveno razmerje 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Prilogi: 
- življenjepis europass, 
- fotokopija bančne kartice/transakcijskega računa. 
 
* podatki niso obvezni a so zaželeni zaradi lažje komunikacije s kandidatom/ko 
 
 

II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH KANDIDATOVE/KINE DRUŽINE 
 

Družinski člani vključno s 
kandidatom/ko 

Ime in priimek 

 
Rojstni datum 

 
Sorodstveno 
razmerje do 

vlagatelja/ice 

 
Status 

 

Zavezanec 
za napoved 
dohodnine 
(DA ali NE) 

     
     
     
     
     
     
     

 
Status: 

1. kmetovalec 
2. samostojni podjetnik – posameznik, 

obrtnik 
3. zaposlen delavec 
4. samostojni strokovnjak, umetnik 
5. na začasnem delu v tujini 
6. upokojenec 
7. gospodinja 
8. brezposelna oseba 
9. podjetnik – zaposlen v lastnem podjetju 
10. predšolski oz. šoloobvezen otrok 
11. vajenec ali dijak 
12. študent 

 
Glede ugotavljanja družinskih članov se uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19). 
 
Za družinske člane se šteje prijavitelj in osebe, ki so z njim v razmerju: 

- starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, in oseba, s katero 
eden izmed staršev živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2286
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- bratje in sestre ter pastorki, ki so jih oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po zakonu. 
- če starši vlagatelja iz prve alineea ne živijo v zakonski oziroma zunajzakonski skupnosti oziroma v 

registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja 
upošteva le tisti izmed staršev kot se starši sporazumejo oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen 
v varstvo in vzgojo. Upošteva se tudi oseba, s katero tisti od staršev, kot se starši sporazumejo 
oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, živi v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti. 

Če je prijavitelj poročen ali živi v zunajzakonski skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se pri 
ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo: 

- zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki 
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 

- oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
- otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prve ali druge alinee dolžni preživljati po zakonu. 

 
Za družinske člane se ne štejejo: 

- zakonec, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino in je začet postopek za 
razvezo zakonske zveze ali pogrešani zakonec; 

- otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, niso 
bili zaupani v vzgojo in varstvo vlagatelju ali osebi, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski 
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo; 

- otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali 
postanejo roditelji ter skrbijo za otroka; 

- osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so delno ali v celoti oproščene plačila storitve, razen 
kadar uveljavljajo oprostitev plačila te storitve; 

Priloga: 
- kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove/kine družine za leto 2019  
- potrdila o vpisu za družinske člane, ki se šolajo. 

 

 
III. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU 

 

Naziv in kraj izobraževalne ustanove__________________________________________________________ 
 
Izobraževalni program in smer študija________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       
Letnik šolanja____________________________________________________________________________________ 
 
Povprečna ocena vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja 
glede na šolsko  oziroma študijsko leto uveljavljanja 
štipendije:_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Priloge: 

- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020/2021 
- dokazilo o učnem uspehu. Kot dokazilo o šolskem uspehu za dijake šteje spričevalo predhodnega 

letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije.  Kot dokazilo 
o študijskem uspehu za študente šteje potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega 
študijskega leta glede na študijsko leto, za katerega se uveljavlja štipendija. Za študente iz tujine je 
obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije, prevod potrdila o opravljenih izpitih v 
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slovenščino in dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega 
programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi. 

 

 
IV. MOREBITNA DOKAZILA O IZJEMNIH DOSEŽKIH 

 

Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo uvrstitve na najvišja mesta na 
tekmovanjih  v znanju, športu, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih 
ipd..  
Navedite posamezne izjemne dosežke, pridobljene izven rednih šolskih oziroma 
študijskih obveznosti letih, pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih:  

 1. mesto oz. zlato priznanje doseženo (vpišite število doseženih prvih, drugih 
oziroma tretjih mest in naziv tekmovanj): 

- na državnem  tekmovanju _______________________________________________________ 
- na mednarodnem1 tekmovanju _________________________________________________ 

 2. mesto oz. srebrno priznanje doseženo: 
-  na državnem tekmovanju _______________________________________________________ 
- na mednarodnem tekmovanju __________________________________________________ 

    3. mesto oz. bronasto priznanje doseženo: 
- na državnem  tekmovanju _______________________________________________________ 
- na mednarodnem tekmovanju __________________________________________________ 

 
 naziv zlati maturant      da/ne    (obkroži) 

 
 nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali 

mednarodni ravni (navedite nagrado in naziv nagrajenega  dela) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 aktivna udeležba na strokovnih in znanstvenih srečanjih, seminarjih ali kongresih 
(navedite naziv dogodka in opišite vašo udeležbo na njem) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 objava znanstveno raziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v vzajemno 
bazo COBISS, umetniško delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki 
(navedite znanstveno raziskovalno nalogo ali prispevek in priložite izpis osebne 
bibliografije s tipologijo oziroma navedite naziv umetniškega dela ter priložite 
prejete strokovne 
kritike)_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki (javni nastopi na državni ravni in 
drugo) (navedite in opišite nagrado, priznanje oziroma javne 
dosežke)____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

                                                           
1 Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države. 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

Navedite in priložite potrdila in dokazila o izjemnih dosežkih, pridobljenih izven rednih 
šolskih oziroma študijskih obveznosti letih, pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma 
študijskih letih, ki ste jih navedli pod točko IV.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Priloga:  
-fotokopije dokazil o izjemnih dosežkih 
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V. IZJAVA KANDIDATA/KE ZA ŠTIPENDIJO 
 
 
Izjavljam, da: 
 

1. sem državljan/ka Republike Slovenije, 
2. imam ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 

leta, 
3. nisem v delovnem razmerju, 
4. ne opravljam dejavnosti kot samozaposlena oseba, 
5. nisem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje 

Republike Slovenije,  
6. ne opravljam dejavnosti, nimam statusa zasebnika/ce ali samostojnega/ne 

podjetnika/ce, 
7. ne prejemam druge štipendije v Republiki Sloveniji,  
8. sem seznanjen/a s pogoji razpisa za uveljavitev štipendije. 

 
 

Izjavljam, da sem prejemnik državne štipendije DA/NE (ustrezno obkroži). 
 

Izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam 
materialno in kazensko odgovornost. Seznanjen sem s posledicami navajanja lažnih 
podatkov. 
 
Štipenditorju dovoljujem, da vse podatke navedene v vlogi preveri pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov. 
 
Zavezujem se, da bom v roku 15 dni sporočil vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko 
razmerje. 
 
 
 
 
 

Datum________________ 
 
 
 
Podpis kandidata/ke: 

 
____________________________ 
 
 
 
 Podpis zastopnika mladoletnega/ne kandidata/ke: 
 
____________________________ 
    

 ____________________________ 


