
 

Vloga za pridobitev enkratne štipendije 
2021/2022 (študentje) 

 
Izpolni vlagatelj  

Osnovni podatki 
 

Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča 

(ulica, poštna številka, pošta) 
 

_ _ _ _  

Naslov, kjer živite v času študija 
(ulica, poštna številka, pošta) 

 

_ _ _ _  

Naslov, kamor želite prejeti 
pošto (ulica, poštna številka, 
pošta) 

 

_ _ _ _  

Telefonska 

številka 

 Elektronska 

pošta 

 

Davčna številka  EMŠO  

Študijski uspeh 
 

 Kot dijak/inja sem v šolskem letu 2020/2021 opravil/a: 

 Maturo s skupno oceno   Zaključni izpit s skupno oceno  

 

 Kot študent/ka sem v študijskem letu 2020/2021 opravil/a študijske obveznosti v 
obsegu: 

Število opravljenih izpitov  Število predpisanih izpitov  

Število doseženih kreditnih točk  Število predpisanih kreditnih točk  

S tem sem dosegel/a skupno povprečno oceno vseh letnikov tega študijskega 
programa (štejejo izpiti vseh letnikov programa, v katerega ste vpisani): 

 

  



 

Finančni podatki 
 

Številka osebnega računa (na 

katerega želite prejeti enkratno 

štipendijo) 
SI56 _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _  

Naziv banke  

Vpišite družinske 
člane (kdo vse 
spada med 

družinske člane, 
lahko preberete v 

opisu postopka 

izbire 

prejemnikov 

štipendije) 

Ime Priimek Letnica 

rojstva 

Sorodstveno 

ali drugo 

razmerje 

Status 

     

     

     

     

     

     

 

Status - vpišite številko: 1 - kmetovalec, 2 - samostojni podjetnik, 3 - zaposleni 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 
ali šoloobvezen otrok, 11 - dijak, 12 – študent 

  



 

 

 

Motivacijsko pismo (opišite svojo socialno stisko in okoliščine oz. dogodke, ki so vplivali na 
vaš socialni položaj in oteževali vaš študij, ter kako bi dana štipendija vam pomagala. 

Vaše pismo bo razpisni komisiji v pomoč pri točkovanju. Opis lahko priložite tudi kot 
prilogo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Spodaj podpisani/a, _______________________________ , rojen/a 

_____________________ v/na ___________________, navajam svoje osebne podatke 

popolno in resnično. V vlogi sem navedel/la popolne podatke o osebnih računih pri bankah 

ter o mojem študentskem delu pri študentskih servisih. Seznanjen/a sem, da sem v primeru 

lažnega, napačnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžen/na vrniti neupravičeno 

pridobljeno enkratno štipendijo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 

neupravičeno prejete pomoči, razpisna komisija pa bo ob resnih kršitvah podala kazensko 

ovadbo. Razpisni komisiji prostovoljno posredujem in dovoljujem uporabo vseh dokazil in 

podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje mojega socialnega položaja izključno za namen 

pridobitve enkratne štipendije. Vsi pridobljeni osebni podatki se arhivirajo za obdobje 

desetih let po zaključku razpisa, nato se uničijo. Seznanjen sem z dejstvom, da moji osebni 

podatki ne bodo objavljeni v javnosti. 

S podpisom dajem soglasje Študentskemu klubu GROŠ, da za namen uresničevanja pravic in 

obveznosti v zvezi s pridobitvijo enkratne štipendije, zbira, obdeluje in uporablja moje 

osebne podatke. 

 

Datum in kraj: __________________________    Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vlogi za enkratno štipendijo morate priložiti naslednja dokazila: 

 fotokopijo osebnega dokumenta z obeh strani (osebna izkaznica, potni list ali vozniško 
dovoljenje na novem plastičnem obrazcu), 

 fotokopijo bančne kartice z obeh strani (pri tem zakrijte varnostno kodo CVV2/CVC2 na 

zadnji strani), 

 potrdilo o vpisu na višješolski ali visokošolski zavod za študijsko leto 2021/2022, 

 potrdilo (ali fotokopijo potrdila) o članih skupnega gospodinjstva, 
 fotokopijo dohodninske odločbe za leto 2020 vseh družinskih članov oz. potrdilo, da član ni 

zavezanec za odmero dohodnine (potrdilo dobite na davčnem uradu, pristojnem za kraj 
vašega stalnega bivališča – podatek o tem, kdo se šteje za družinskega člana, najdete v opisu 
postopka izbire prejemnikov te štipendije, ki je del razpisne dokumentacije) ALI fotokopijo 

odločbe Centra za socialno delo o (ne)upravičenosti do državne štipendije za študijsko leto 
2021/2022, 

 potrdilo o katastrskem dohodku za leto 2020 družinskih članov (podatek o tem, kdo se šteje 
za družinskega člana, najdete v opisu postopka izbire prejemnikov te štipendije, ki je del 
razpisne dokumentacije), 

 izpis vseh zaslužkov preko vseh študentskih servisov za leto 2020 (dohodninska odločba 
vlagatelja), 

 druga potrdila, ki bi lahko vplivala na socialni položaj posameznika oz. njegovih družinskih 
članov (npr. odločba o kategorizaciji invalidnosti, zdravniška potrdila, odločbe centra za 

socialno delo, potrdilo o nezaposlenosti družinskega člana,  fotokopijo rojstnega lista otrok v 
primeru starševstva, dokazilo o višini pokojnine v primeru skupnega gospodinjstva s starimi 
starši ...), 

 s strani višješolskega oz. visokošolskega zavoda potrjen izpis opravljenih študijskih 

obveznosti za leto 2020/2021 in izpis ocen z navedbo povprečne ocene za vse izpite vseh 
študijskih let v okviru tega programa, 

 letno spričevalo srednješolskega izobraževanja (v primeru obiskovanja 1. letnika 
višješolskega oz. visokošolskega zavoda). 
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