
 

Podatke vpisujte s tiskanimi črkami. 

 

 

 

Datum: _______________________ 

            (vpiše vlagatelj/-ica) 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠTIPENDIJE 
 

 

1. PODATKI O KANDIDATU 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naslov stalnega prebivališča: .........…………………………………………………………………………….. 

                                                                     (ulica, hišna št., poštna št. in kraj) 

 

telefon in/ali elektronski naslov:…..……………………………………………………………………………… 

 

EMŠO: 

 

Uspeh pri zadnjem v celoti zaključenem izobraževanju (ustrezno obkrožite): 

 

ocena dijak 

 
do vključno 4,09 od 4,10 do 4,49 od 4,50 do 5,00 

      ocena študent 

 
do vključno 8,49 od 8,50 do 8,99 od 9,00 ali več 

 

 

2. IZPOLNJEVANJE POGOJEV (izpolnite in obkrožite le za tisto štipendijo, za katero kandidirate) 

 

A. ŠTIPENDIJA ZA KANDIDATA IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠEGA OKOLJA  

 

a) Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju socialne ogroženosti, 

dohodke, prihranke ali premoženje, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (življenjsko zavarovanje - 

navedite mesečno premijo, ki jo plačujete, ali/ in znesek izplačila zavarovanja, lastništvo 

nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, nepremičnina v tujini, vozilo, registrirano v tujini, ipd.)? 

 

- DA, ...................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................ 

(priimek in ime lastnika, podatki o premoženju oziroma dohodkih, vrednost) 

 

- NE. 

 

 

Prostor za prejemno štampiljko 



 

b) Ali prejemate pomoč centra za socialno delo (ustrezno obkrožite):  

- denarno socialno pomoč,  

- varstveni dodatek,  

- otroški dodatek,  

- ste upravičeni do dodatka za velike družine.  

 

B. ŠTIPENDIJA ZA KANDIDATA, KI JE PERSPEKTIVNI KADER 

 

a) Ali ste trenutno zaposleni: 

- DA, 

- NE. 

 

b) Če ste odgovorili z DA, navedite delodajalca in kontakto/priporočilno osebo: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Navedite posebne dosežke, ki vas opredeljujejo kot perspektivni kader: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. PRILOGE 

 

potrdilo Centra za socialno delo o prejemkih* ali izpis FURS o dohodkih kandidata za leto 2018 (v 

primeru štipendije za kandidata iz socialno šibkejšega okolja)  

dokazilo o zadnjem v celoti zaključenem izobraževanju (za vse štipendije) 

dokazilo o izpolnjevanju pogojev opisanih v Razpis za vpis na Fakulteti za industrijski inženiring (za 

vse štipendije) 

priporočilno pismo o strokovnosti kandidata (npr. od delodajalca, poslovnega partnerja, 

izobraževalne institucije), 

 

* V kolikor se odločba CSD ne glasi na ime kandidata, je potrebno predložiti potrdilo iz gospodinjske evidence, ki 

izkazuje, da kandidat živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic 

 

4. IZJAVA 

 

Spodaj podpisani kandidat izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v obrazcu, resnični, 

točni ter popolni in da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 

 

V/Na  ………………………………………………………………… ,  dne ……………………………………….  

 

Podpis kandidata: ………………………………………………….. 


