
 
 

     
 

 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684 
 

VLOGA ZA DODELITEV OBČINSKE ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE 
 

NAVODILO: Čitljivo izpolnite vse zahtevane rubrike v vlogi. 
 

Spodaj podpisani/a (vlagatelj/ica) podajam vlogo za dodelitev občinske štipendije za nadarjene. 
 

1. Podatki o vlagatelju/ici: 
 

Ime in priimek: 
 

 

Naslov stalnega prebivališča: 
 

 

Državljanstvo: 
 

 

EMŠO:  
 

 

Davčna številka: 
 

 

Telefon: 
 

 

Elektronski naslov: 
 

 

Številka osebnega računa: 
 

 

Odprt pri banki: 
 

 

 

2. Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja/ice: 
 

Ime in priimek:  
 

Naslov stalnega prebivališča:  
 

EMŠO:  
 

Telefon:  
 

Elektronski naslov:  
 

 

3. Podatki o šolanju vlagatelja/ice  v šolskem/študijskem letu 2018/2019: 
 

Naziv srednje šole/ 
visokošolskega zavoda: 

 
 

Izobraževalni program/ 
Študijska smer: 

 
 

Letnik šolanja v šolskem/ 
študijskem letu 2018/19: 

 
 

Skupno število letnikov 
izobraževanja: 

 
 

Predvideno leto zaključka 
šolanja/študija: 
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4. Življenjepis vlagatelja/ice za štipendijo (V spodnje polje vnesite svoj življenjepis): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Povprečna ocena  vlagatelja/ice  v šolskem/študijskem letu 2017/2018 (obkrožite  status in 
navedite doseženo povprečno oceno v preteklem šolskem/študijskem  letu): 
 

Status: Dosežena povprečna ocena šolskega/študijskega leta 
2017/18: 

Dijak  

Študent  

   
Povprečno oceno dijaki in študentje izkazujejo s predloženim dokazilom o uspehu v preteklem 
šolskem ali študijskem letu, upošteva se povprečna ocena vseh številčno izraženih končnih ocen 
preteklega šolskega ali študijskega leta. 
 
6. Dejavnost v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem življenju Trzina 
(prostovoljno delo) kandidat za štipendijo izkazujem z naslednjimi dokazili: 
 

Izjava Občine Trzin ali javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Trzin, da 
sem vsaj v zadnjih dveh letih aktivno sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih 
dejavnosti v njuni izvedbi 

DA NE 

Izjava društva s sedežem v občini Trzin, da sem vsaj v zadnjih dveh letih aktivno 
sodeloval pri izvedbi dogodkov oziroma drugih dejavnosti v njegovi organizaciji in o 
članstvu kandidata v društvu vsaj v zadnjih dveh letih 

DA NE 

 



3 

 

7. Podatki o izjemnih dosežkih vlagatelja: 
Vlagatelj mora obvezno izkazati najmanj en izjemni dosežek in priložiti dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za vsak navedeni izjemni dosežek. V primeru uveljavljanja več dosežkov kot je navedeno 
v spodnji tabeli, prosimo natisnite in izpolnite dodaten list te točke. V spodnji tabeli označite DA ali 
NE, navedite zahtevane podatke in predložite dokazilo. 
 

Uveljavljam izjemne dosežke na državnih tekmovanjih, vključno z dosežki na 
tekmovanjih TEMSIG ali BALTEK na državnih tekmovanjih na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 

DA NE 

Naziv tekmovanja  
Datum dosežka  
Vrsta dosežka  
Tekmoval sem (individulano ali skupinsko)  
Naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne 
strani, kjer je objavljen 

 

Naziv tekmovanja na predhodni ravni  

Uveljavljam izjemne dosežke na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti oziroma na področju strokovnega in poklicnega 
izobraževanja, ki sem se jih udeležil na podlagi predhodne uvrstitve na državnem 
tekmovanju 

DA NE 

Naziv tekmovanja, kraj in država  
Datum dosežka  
Vrsta dosežka  
Tekmoval sem (individualno ali skupinsko)  
Naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne 
strani, kjer je objavljen 

 

Naziv tekmovanja na predhodni ravni  

Uveljavljam izjemne dosežke na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti oziroma na področju strokovnega in poklicnega 
izobraževanja, ki sem se jih udeležil na podlagi posebnih pogojev, ki jih izpolnjuje 
posamezno mednarodno tekmovanje 

DA NE 

Naziv tekmovanja, kraj in država  
Datum dosežka  
Vrsta dosežka  
Tekmoval sem (individualno ali skupinsko)  
Naslov spletne strani mednarodnega tekmovanja  
Naziv tekmovanja na predhodni ravni  

Uveljavljam priznanja za najboljše raziskovalne naloge, patent ali nagrade za 
znanstveno-raziskovalna, razvojna ali umetniška dela na državni ali mednarodni ravni  

DA NE 

Naslov patenta, raziskovalnega, znanstveno-
raziskovalnega, razvojnega ali umetniškega 
dela 

 

Naziv priznanja ali nagrade ali št. patenta  
Datum dosežka  
Vrsta dosežka  
Delo sem ustvaril (individualno ali skupinsko)  
Naslov spletne strani natečaja, razpisa ali patenta  

Uveljavljam objavo znanstvenoraziskovalnih nalog ali znanstvenih prispevkov, 
vpisanih v vzajemni bazi COBISS, ali umetniška in druga dela, katerih vsaj dve 
pozitivni kritiki sta objavljeni v vzajemni bazi COBISS 

DA NE 

Naslov objavljenega dela ali kritike  
Datum objave  
Datum vnosa v COBISS  
Vrsta dosežka  
Delo sem ustvaril (individualno ali skupinsko)  
Naslov publikacije, v kateri sta bila objavljena delo 
ali kritika 
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8. Obvezne priloge (obkrožite DA ali NE in priložite vsa zahtevana dokazila): 
 

dokazilo o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto, DA NE 

dokazilo o učnem/študijskem uspehu v preteklem letu, DA NE 

življenjepis (izpolnjena 4. točka te vloge), DA NE 

izjava v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev (izpolnjena 9. točka te vloge), DA NE 

potrdilo o vključevanju v delo trzinskih društev in organizacij (navedenih v 5. točki te 
vloge), 

DA NE 

dokazila o izjemnih dosežkih v zadnjih dveh letih na področju izobraževanja, 
raziskovanja ali umetnosti na mednarodnih in državnih tekmovanjih (navedenih v 7. 
točki te vloge), 

DA NE 

kandidat, ki se izobražuje v tujini, mora vlogi priložiti tudi dokazilo o akreditiranosti 
izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, prevod 
dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami 
oz. vrednotenjem RS in dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega 
študijskega programa v tujini in dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma 
podiplomskega študijskega programa v tujini (priložite samo v primeru izobraževanja v 
tujini). 

DA NE 

 
9. Izjava vlagatelja/ice za štipendijo (obkrožite DA ali NE): 
 

Spodaj podpisani/a vlagatelj/ica vloge za dodelitev občinske štipendije za nadarjene izjavljam in s 
svojim podpisom potrjujem, da: 
 

imam stalno prebivališče v Občini Trzin DA NE 

imam status dijaka in ob vpisu v prvi letnik srednješolskega izobraževanja (v skladu z 
zakonom, ki ureja gimnazije in zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje) 
nisem starejši/a od 18 let oziroma  
imam status študenta in ob vpisu v prvi letnik študijskega programa (v skladu z 
zakonom o visokem šolstvu) nisem starejši od 26 let 

DA NE 

moje izobraževanje poteka neprekinjeno in redno ter od nižje stopnje izobraževanja k 
višji stopnji 

DA NE 

nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti DA NE 

nisem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje DA NE 

nisem lastnik/ca ali solastnik/ca gospodarske družbe DA NE 

ne prejemam druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih 
predpisih 

DA NE 

nisem pridobil štipendije Občine Trzin za izobraževanje na isti stopnji DA NE 

sem seznanjen/a, da sem dolžan/a sporočiti Občini Trzin vse spremembe, ki vplivajo na 
pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije 

DA NE 

dovoljujem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
uradna oseba občinske uprave Občine Trzin, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc 
pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, 
pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem 

DA NE 

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

DA NE 

 
Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, bo kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke vlagatelja in 
njegovih družinskih članov (kontaktni podatki, EMŠO, davčna št., državljanstvo, bančni podatki, podatki o 
šolanju, podatki o statusu) obdelovala za namen ugotavljanja upravičenosti in za izplačilo štipendije. Pravna 
podlaga za obdelavo je Zakon o štipendiranju. Osebni podatki bodo v skladu z zahtevami zakonodaje 
posredovani javnim organom (CRP, CSD, AJPES, ZRSZZ). Občina bo obdelane osebne podatke hranila 10 
let po izteku štipendijskega razmerja oziroma 2 leti od dokončnosti sklepa o zavrženju ali o ustavitvi 
postopka oziroma 5 let od dokončnosti odločbe o zavrnitvi. Kandidat ima pravico do dostopa do osebnih 
podatkov, pravico do popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje pravice lahko uveljavlja tako, da svojo 
vlogo naslovi na kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Mag. Renata Zatler, tel. št. 041-
325-479, e-naslov pooblaščene osebe: varstvopodatkov@trzin.si. V primeru, da želite v zvezi z 
uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov vložiti pritožbo pri nadzornem organu lahko 
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to storite pri Informacijskemu pooblaščencu, na naslovu: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 
Ljubljana. 

 
V Trzinu, dne:      Podpis vlagatelja/ice: 

_________________        __________________ 
 
       Podpis zakonite/ga zastopnika/ce:  

(za kandidata/ko, ki ni polnoleten/a) 
 
          __________________ 
 
 
Rok za vložitev vloge je 23. oktober 2018 v zaprti ovojnici z oznako: 
 
»NE ODPIRAJ - ŠTIPENDIJA ZA NADARJENE« 


