VLOGA ZA UVELJAVITEV ŠTIPENDIJ IN DRUGIH ŠTUDIJSKIH POMOČI V
OBČINI ORMOŽ ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
*oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti
I. PODATKI O VLAGATELJU
1.

Priimek in ime

2.

Naslov stalnega prebivališča
(naslov, poštna številka, pošta)

2.

Telefonska številka
Prijavljam se kot (ustrezno obkroži):
1. študent dodiplomskega študija
2. študent dodiplomskega in podiplomskega študija za povračilo šolnin, študent podiplomskega študija za
sofinanciranje priprav magistrskih nalog in doktorskih dizertacij ter kot študent specialističnega študija
v tujini
3. študent, ki študira v tujini
4. nadarjen dijak ali študent
5. dijak Gimnazije Ormož

3.

Davčna številka vlagatelja

4.

Osebni račun vlagatelja
naziv banke, pri kateri ima vlagatelj odprt račun

Številka osebnega računa vlagatelja:

-

-

-

II. PODATKI O VSEH ČLANIH DRUŽINE
Zap.
štev.

Priimek in ime

Sorodstveno
razmerje do
vlagatelja

EMŠO

vlagatelj

Status*

Preživninski
upravičenec
zavezanec
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Zavez. za
napoved
dohodnine
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

*Status: kmetovalec, samostojni podjetnik, zaposlen delavec, samostojni strokovnjak, umetnik, na začasnem
delu v tujini, upokojenec, gospodinja, brezposelna oseba, podjetnik – zaposlen v lastnem podjetju, predšolski oz.
šoloobvezen otrok, dijak, študent, udeleženec izobraževanja odraslih
III. DOHODKI DRUŽINSKIH ČLANOV V LETU 2020 (izpolni le vlagatelj, ki se prijavlja pod točko 1.
študent dodiplomskega študija, točko 4. nadarjeni dijaki in študenti in točko 5. dijak Gimnazije Ormož)
1.

Dohodki, ki so vir dohodnine (ustrezno obkroži)

A)
B)

V družini nihče ni zavezanec za napoved za odmero dohodnine.
Družinske člane, ki so bili dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine, sem označil v tabeli pod
rubriko II. Podatki o vseh članih družine.
Podatke iz odločbe o odmeri dohodnine si lahko pridobi občina.

2.

Dohodki iz kmetijstva (ustrezno obkroži)
A) V družini nihče ni lastnik, imetnik pravice do uporabe ali uživalec zemljišča.
B) Lastniki, imetniki pravice do uporabe ali uživalci zemljišča, so naslednji družinski člani:
Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Podatek o višini katastrskega dohodka si lahko pridobi občina.

3.

Dohodki iz opravljanja dejavnosti (ustrezno obkroži)
A) V družini nihče ne opravlja dejavnosti.
B) Samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, so naslednji družinski člani:
Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Podatek o davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2020 in potrdilo
o višini zavarovalne osnove si lahko pridobi občina. V nasprotnem primeru morate sami priložiti te podatke.

4.

Pokojnine in nadomestila, prejeta pri ZPIZ-u, tudi pokojnine iz tujine (ustrezno obkroži)
A) V družini nihče ne prejema pokojnine ali nadomestil pri ZPIZ-u, oziroma iz tujine.
B) Pokojnino, nadomestilo pri ZPIZ-u ali iz tujine prejemajo naslednji družinski člani, ki niso zavezanci
za napoved za odmero dohodnine v Republiki Sloveniji:
Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Podatke o višini pokojnine in nadomestil v letu 2020 si pridobi občina.
Potrdilo o višini pokojnine v tujini predloži vlagatelj.

5.

Preživnina (tudi nadomestilo preživnine) (ustrezno obkroži)
A) V družini nihče ne prejema oz. nihče ne plačuje preživnine.
B) Upravičence oziroma zavezance za preživnino sem ustrezno označil v tabeli pod rubriko II. Podatki
o vseh članih družine.
Podatke o višini preživnine oz. nadomestila preživnine v letu 2020 si pridobi občina.

6.

Drugi dohodki, tudi iz tujine (ustrezno obkroži)
A) V družini nihče v letu 2020 ni prejel nobenih drugih dohodkov, razen navedenih v prejšnjih točkah.
B) Poleg že navedenih so v letu 2020 prejeli družinski člani še naslednje dohodke in prejemke:
Priimek in ime prejemnika ter vrsta dohodka ali prejemka ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Potrdilo izplačevalca o prejetih dohodkih v letu 2020, ki jih prejemnik ni napovedal za odmero dohodnine predloži vlagatelj.

IV. IZJAVE VLAGATELJA ZA ŠTIPENDIJO
Vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno
in kazensko odgovornost. Vlagatelj sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje
dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje in tega ne prepovedujem.

Datum:_____________

Podpis vlagatelja: _______________________

Izjava vlagateljev, ki se prijavljajo pod točko 1, 4 in 5 tega razpisa:
Izjavljam, da nisem v delovnem razmerju, da ne prejemam nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za
zaposlovanje, ne opravljam dejavnosti oziroma nimam statusa samostojnega podjetnika ter nimam druge
štipendije v Republiki Sloveniji oziroma nimam drugih virov dohodkov.

Datum:_____________

Podpis vlagatelja: _______________________

POGOJI ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK ŠTUDIJSKIH POMOČI
Pod točko 1
da je prosilec državljan Republike Slovenije,
da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož,
da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti oziroma nima statusa samostojnega podjetnika ter nima druge štipendije v
Republiki Sloveniji oziroma nima drugih virov dohodkov,
da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v letu 2020 ne presega minimalne plače na družinskega člana v letu
2020 (940,58 EUR).
Pod točko 2
da je prosilec državljan Republike Slovenije,
da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož,
da je prosilec v času študija dosegel skupno povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8.
Pod točko 3
da je prosilec državljan Republike Slovenije,
da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož,
da je prosilec, ki študira v tujini dosegel ocene, ki so primerljive z zahtevano oceno v RS (tretja alineja pod točko 2),
da študira v študijskem programu pomembnem za razvoj in afirmacijo občine.
Pod točko 4
Pravico do štipendij za nadarjene dijake in študente uveljavljajo dijaki srednješolskih programov, kateri so podlaga za
pripravo na študij in sicer od 3. letnika dalje, dijaki srednjega izobraževanja in dodiplomskega študija, ki dosegajo izjemne
rezultate na športnem ali umetniškem področju, študenti dodiplomskega študija vključno od 2. letnika ter študenti
podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
da je prosilec državljan Republike Slovenije,
da ima stalno prebivališče v občini Ormož,
da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestil za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravlja
dejavnosti, nima statusa samostojnega podjetnika, nima druge štipendije v Republiki Sloveniji ali drugih virov dohodka,
da je vsestransko dejaven, se odlikuje z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosega vidne rezultate na izven
šolskih področjih,
da dijaki dosegajo v prvih dveh letnikih izobraževanja odličen uspeh, študenti pa povprečno oceno vseh opravljenih
izpitov v preteklih študijskih letih najmanj 8,
da dijaki oziroma študentje dosežejo izjemni športni rezultat na državnem oziroma mednarodnem prvenstvu (osvojitev
državnega prvenstva ali uvrstitev na prva tri mesta na mednarodnem prvenstvu) ali dosežejo izjemne dosežke na
umetniškem področju.
Pri dodelitvi štipendij za nadarjene dijake in študente imajo prednost dijaki Gimnazije Ormož in študentje, ki so maturirali na
navedeni gimnaziji.
Pod točko 5
da je prosilec državljan Republike Slovenije,
da dijak obiskuje Gimnazijo Ormož,
da ni zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nima statusa samozaposlene
osebe, ki opravlja registrirano dejavnosti, ni lastnik oziroma solastnik gospodarske družbe in nima druge štipendije v
Republiki Sloveniji,
da je vsestransko dejaven na šolskih in izven šolskih področjih,
da je dijak, ki se vpiše v 1. letnik srednješolskega programa Gimnazije Ormož dosegel povprečno oceno vseh predmetov
v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,50,
da je dijak, ki se vpiše v srednješolski gimnazijski program od vključno 2. letnika dalje dosegel najmanj prav dober
splošni učni uspeh v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije,
da je dijak, ki se vpiše v srednješolski program predšolske vzgoje od vključno 2. letnika dalje dosegel najmanj prav
dober splošni učni uspeh v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije.
Kandidati za dodelitev štipendij za dijake Gimnazije Ormož dokazujejo vsestransko dejavnost v šolskih in izven šolskih
področjih s potrdili šole ali društva o sodelovanju učenca oz. dijaka na vsaj enem področju skrbi za druge (prostovoljstvo,
humanitarne akcije, pomoč sošolcem, sokrajanom,…), s potrdilom društva o sodelovanju v društvu (kulturna društva, športna
društva, gasilska društva,…), s potrdilom šole o sodelovanju na tekmovanjih v znanju v okviru šole, s potrdilom o statusu
športnika, s potrdilom o statusu kulturnika, s potrdilom o zaključku osnovne glasbene izobrazbe, s potrdilom o udeležbi na
glasbenih regijskih in republiških tekmovanj.

