Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila.

Prostor za prejemno štampiljko

Šolsko oziroma študijsko leto........................ /.........................
(vpiše vlagatelj/-ica)

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE
I. PODATKI O OSEBAH, KI UVELJAVLJAJO PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
1. VLAGATELJ/-ICA:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
priimek in ime

naslov stalnega prebivališča:.....................................................................................................................................................................................................................
ulica, hišna št., poštna št. in kraj

telefon (neobvezno): ............................................................................................................................................... EMŠO:
SI56		

Davčna številka vlagatelja/-ice:

številka transakcijskega računa vlagatelja/-ice

................................................................................................................................................................................................................................................................................
naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda ter izobraževalni program

oziroma
................................................................................................................................................................................................................................................................................
priimek in ime osebe, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, če izplačilo vlagatelju ni mogoče

SI56		

Davčna številka:

številka transakcijskega računa

2. STARŠI / ZAKONSKI ALI ZUNAJZAKONSKI PARTNER ALI PARTNER REGISTRIRANE ISTOSPOLNE PARTNERSKE
SKUPNOSTI STARŠA, S KATERIM ŽIVITE:
....................................................................................................................................................................
priimek in ime

EMŠO:

....................................................................................................................................................................
priimek in ime

EMŠO:

3. BRATJE IN SESTRE / PASTORKI STARŠEV:
Zap.
št.

Priimek in
ime

EMŠO

Naziv vzgojnoizobraževalnega zavoda
Izobraževalni program

(če je vključen
v izobraževanje)

1.

2.

3.
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II. PODATKI O MATERIALNEM POLOŽAJU VLAGATELJA IN OSEB, KI SE UPOŠTEVAJO PRI UGOTAVLJANJU
MATERIALNEGA POLOŽAJA VLAGATELJA
1. Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, 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,...)?
DA,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
priimek in ime lastnika, podatki o premoženju oziroma dohodkih, vrednost

NE

2. Ali je katera izmed oseb zaposlena v drugi državi, prejema nadomestilo za brezposelnost v drugi državi ali dodatek za
pomoč in postrežbo v drugi državi ali družinske prejemke v drugi državi?
DA,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
priimek in ime osebe ali oseb, vrsta prejemka ter ime države

NE

3. Ali je katera izmed oseb v socialnovarstvenem zavodu?
, od
DA, ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
priimek in ime

datum, od katerega je oseba v zavodu

v ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
naziv zavoda

NE
4. Ali imate v lasti nepremičnino, ki jo oddajate v najem:
DA
NE
Če ste odgovorili z DA, navedite identifikacijsko številko ali naslov nepremičnine, ki jo oddajate ter višino mesečne najemnine:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Ali prvič uveljavljate državno štipendijo za program, ki ste ga navedli pod točko I.?		

DA		

NE

Vpišite letnik, ki ga boste obiskovali v šolskem oziroma študijskem letu, za katerega uveljavljate pravico:.......................................
V spodnji tabeli označite, kakšen uspeh ste dosegli v preteklem šolskem oziroma študijskem letu:
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

Opredelite se tudi do naslednjih okoliščin (označite kvadratek in po potrebi dopišite podatke, ki so zahtevani, pri okoliščinah, ki
se nanašajo na vaš primer):
1. Kraj šolanja
Izobraževal se bom v kraju svojega stalnega prebivališča.
Stanoval bom v dijaškem oziroma študentskem domu: .........................................................................................................................................

.

Stanoval bom v zasebni nastanitvi:...................................................................................................................................................................................

.

naziv in naslov doma

priimek in ime oziroma naziv najemodajalca ter njegov naslov

2. Vlagatelj s posebnimi potrebami
Zaradi ovir, motenj oziroma primanjkljajev sem usmerjen v skladu s predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami, na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, št. odločbe: ........................................ .
Skladno s predpisi s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov je zame priznan dodatek za nego otroka.
Priznana mi je invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe, ki jo je izdal:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, št. odločbe: ...................................................................................................
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, št. odločbe: ................................................................................................................................
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3. Izplačilo v primeru šolanja v tujini (označite samo, če želite izplačilo v enkratnem znesku)
Ker se bom v šolskem/študijskem letu ........................................... izobraževal v tujini, želim izplačilo štipendije v enkratnem
IV. OPOZORILO
1. Vlagatelj je v skladu s 7. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) dolžan uveljavljati denarne prejemke
po naslednjem vrstnem redu: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. Če vlagatelj
uveljavlja navedene prejemke v nasprotju z navedenim vrstnim redom ali če jih ne uveljavlja, pa bi bil do njih upravičen,
jih center za socialno delo v skladu z 8. členom ZUPJS upošteva v višini, kot če bi bili prejemki dodeljeni.
2. Center za socialno delo bo v skladu z 51. členom ZUPJS po uradni dolžnosti pridobil podatke o materialnem položaju oseb, ki se
upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, iz uradnih evidenc.
3. V skladu s petim odstavkom 35. člena ZUPJS lahko center za socialno delo za odločanje o pravicah po tem zakonu po uradni
dolžnosti pridobiva vse potrebne podatke, ki štejejo za davčno tajnost.
4. V skladu z osmim odstavkom 12. člena ZUPJS do pravic iz javnih sredstev ni upravičena oseba, ki je neutemeljeno opustila
uveljavljanje pravice do dohodkov iz prvega odstavka istega člena (razen pravic po ZUPJS), ki bi vplivali na socialno-ekonomski
položaj te osebe ali drugih oseb, ki se poleg nje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, kljub temu pa se pri uveljavljanju
pravic upoštevajo njeni dohodki in premoženje.
5. V skladu z 42. členom ZUPJS je oseba v osmih dneh dolžna sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo
na pravico iz javnih sredstev, njeno višino in obdobje prejemanja. Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo
pri centru za socialno delo in na spletnih straneh centrov za socialno delo ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
6. V skladu s 43. členom ZUPJS je upravičenec v primeru lažnega prikazovanja, zamolčanja podatkov ali nepravočasnega sporočanja
podatkov dolžan vrniti neupravičeno prejeto javno sredstvo v roku 30 dni od dokončnosti odločbe o odpravi oziroma razveljavitvi,
po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. Če center za socialno delo ugotovi, da je oseba podatke prikazovala lažno ali jih je zamolčala ali je sporočila neresnične podatke
pred izdajo oziroma ob izdaji odločbe, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, ali je bila izdana na podlagi
drugega nedovoljenega ravnanja osebe, oseba pa do pravice ni bila upravičena oziroma je bila upravičena v nižjem znesku
ali za krajše obdobje, se odločba odpravi. V tem primeru oseba ne more uveljavljati te pravice iz javnih sredstev tri mesece od
dokončnosti odločbe, s katero ji je bila odpravljena odločba o priznanju pravice.
V. PRILOGE
sklep o prenehanju delovnega razmerja ali pogodba o zaposlitvi za določen čas (v primeru prenehanja delovnega razmerja)
dokazilo, da je osebno vozilo prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb
podatki o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc (točka II.)
dokazilo, da je preživninski zavezanec plačal preživnino
dokazilo oziroma potrdilo o vpisu (samo za dijake in študente, starejše od 18 let, navedene pod točko I.1. in I.3.)
dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija spričevala)
dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa (samo pri izobraževanju

v tujini)
dokazilo oziroma fotokopijo najemne pogodbe (samo v primeru, da ste pri točki II.4 obkrožili DA).

VI. IZJAVA
Vlagatelj/-ica vloge izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

V/Na............................................................................................ , dne...............................................
Podpis vlagatelja/-ice:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. PODATKI O OSEBAH, KI UVELJAVLJAJO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV - nadaljevanje tabele
3. BRATJE IN SESTRE / PASTORKI STARŠEV - NADALJEVANJE TOČKE I.3.:
Zap.
št.

Priimek in
EMŠO
ime

Naziv vzgojnoizobraževalnega zavoda
Izobraževalni program

(če je vključen
v izobraževanje)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
vloge za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente
Vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente
lahko oddajo polnoletni dijaki in študenti, če so brez partnerja in otrok
ter želijo sami uveljavljati pravico do državne štipendije in jo prejemati
na svoj transakcijski račun, če so do nje upravičeni. Vloga mora biti
izpolnjena v skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s
temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, je center za socialno delo (v
nadaljevanju: CSD) ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena
šele takrat, ko je pravilno izpolnjena prispela na center za socialno delo.
Državna štipendija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi vloge.
Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Odgovoriti morate na vsa
zastavljena vprašanja, tako da obkrožite DA ali NE (ali prekrižate
kvadratek pred ustreznim odgovorom) oziroma vpišete podatek v za
to predviden prostor oziroma na črto. Kjer podatka ne boste vpisali,
naredite črto.
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
Obvezno vpišite tudi šolsko oziroma študijsko leto.
Vlogo vložite pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče
oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma
začasno prebivališče na različnih naslovih). Vložite jo lahko osebno ali jo
pošljete po navadni pošti. Z veljavnim digitalnim potrdilom lahko vlogo
oddate elektronsko prek portala e-uprava.
POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE
I. PODATKI O OSEBAH, KI UVELJAVLJAJO PRAVICO DO DRŽAVNE
ŠTIPENDIJE
Vlagatelj je oseba, ki je na vlogi navedena kot vlagatelj (polnoletni dijak
ali študent).
Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo
naslednje osebe, ki jih morate navesti na vlogo (povezane osebe):
1. 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;
2. bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih osebe iz prejšnje točke
dolžne preživljati po zakonu, ki ureja družinska razmerja.
Če starši vlagatelja iz prejšnjega odstavka ne živijo v zakonski oziroma
zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
se pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja upošteva le tisti
izmed staršev, za katerega se starši sporazumejo oziroma kateremu
je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo. Upošteva se tudi oseba,
s katero tisti od staršev, za katerega 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.
Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske
zveze, obstaja zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja,
če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za
enostarševsko družino in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska
skupnost neveljavna. Oseba izpodbija zakonsko domnevo obstoja
zunajzakonske skupnosti, tako da dokazuje, da ne živi v zunajzakonski
skupnosti (npr. da obstajajo zakonski zadržki za veljavnost zakonske
zveze – mladoletnost ali že sklenjena zakonska zveza, zaslišanje prič pri
centru za socialno delo,…).
Za enostarševsko družino se šteje skupnost enega od staršev z otroki,
kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za
preživljanje, ali je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od
staršev dejansko ne dobiva prejemkov za preživljanje.

Če se starši skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska
razmerja, sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo skupno varstvo in
vzgojo otroka, se otrok pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva
pri tistem izmed staršev, za katerega se sporazumejo starši. Če se starši
o tem ne sporazumejo, se otrok upošteva pri tistem izmed staršev, pri
katerem ima prijavljeno stalno prebivališče.
Samska oseba je vlagatelj, kadar se pri ugotavljanju njegovega
materialnega položaja po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(v nadaljevanju: ZUPJS) ne upoštevajo druge osebe.
Pri ugotavljanju materialnega položaja osebe se ne upoštevajo:
1. otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali registrirane istospolne
partnerske skupnosti 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, ali živi v registrirani istospolni
partnerski skupnosti;
2. 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 v registrirani istospolni
partnerski skupnosti, ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka;
3. zakonec osebe, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z
družino in je začet postopek za razvezo zakonske zveze;
4. polnoletna oseba, dokler so jo starši skladno s predpisi, ki urejajo
dolžnost preživljanja, dolžni preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi
nasilja v družini, zaradi katerega so začeti ali tečejo postopki skladno s
predpisi, ki urejajo nasilje v družini, ni več dejansko povezana z njimi;
5. osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so delno ali v celoti oproščene
plačila storitve, razen kadar uveljavljajo oprostitev plačila te storitve;
6. rejenci (izjema pri otroškem dodatku).
Če otrok ne obiskuje vrtca oziroma se ne šola, v prostoru za vpis tega
podatka naredite črto.
Če na vlogo ne morete navesti vseh oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, je prostor za dodatne osebe na
Prilogi 1, ki jo po potrebi lahko tudi kopirate ali natisnete.
Če izplačilo vlagatelju ni mogoče (npr. nima transakcijskega računa),
je na vlogo treba navesti zahtevane podatke povezane osebe (osebe, ki
se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja), kateri naj se izplača
prejemek. Izplačilo drugi, nepovezani osebi, ni mogoče.
II. PODATKI O MATERIALNEM POLOŽAJU VLAGATELJA IN OSEB,
KI SE UPOŠTEVAJO PRI UGOTAVLJANJU MATERIALNEGA
POLOŽAJA VLAGATELJA
Obkrožite DA ali NE oziroma dopišite na črto zahtevane podatke.
Navedite lastnika prihrankov ali premoženja, ki ni razvidno iz uradnih
evidenc, ter vrednost tega premoženja. Priložite ustrezno dokazilo (glej
poglavje V. PRILOGE na vlogi).
V. PRILOGE
Če imate posamezna navedena dokazila, to ustrezno označite in jih
priložite vlogi.

