OBRAZEC 2
OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA
Apače 42b, 9253 Apače, tel.:02/569-85-50, fax.:02/569-85-81, e-pošta: info@obcina-apace.si, www

VLAGATELJ: _____________________________________________________________
(ime in priimek vlagatelja, če se vloga nanaša na polnoletno osebo)

stalno bivališče __________________________________ Kontakt: ___________________
(naselje, hišna številka, pošta
ali

VLAGATELJ - ZAKONITI ZASTOPNIK: ________________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika, če se vloga nanaša na mladoletnega otroka)

stalno bivališče _____________________________________________________
(naselje, hišna številka, pošta

EMŠO upravičenca (otroka) do nagrade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Davčna številka upravičenca (otroka) do nagrade:__ __ __ __ __ __ __
Številka transakcijskega računa upravičenca (otroka) nakazila nagrade:
………………………………………………………………………………………………………….
Naziv banke: ………………………………………………………………………………………….

vlagam
VLOGO ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE ŠOLAJOČIM
ZA JAVNO PRIZNAN USPEH ALI IZJEMEN DOSEŽEK

Za _______________________________________________________________________
(navedite vrsto dosežka ali izjemnega uspeha)

za učenca, dijaka ali študenta _________________________________________________
(ime in priimek otroka za katerega se daje vloga oz. ime in priimek vlagatelja, če gre za polnoletno osebo)

Vpisanega v__________________________________________________
(vpiši naziv in naslov šole v katero je kandidat vpisan)

Za šolsko leto __________________________________
(vpiši šolsko leto za katero se daje vloga)

državljana ______________ .

Navedite nivo in vrsto tekmovanja ali kvalitetnega nivoja udeležencev konkurence:

……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..
Ali:
Navedba doseženega rezultata, vrste nagrade ali drugega ustreznega dosežka:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
PRILOGE:
III. OBVEZNA PRILOGA: (obkrožite dokument, ki ga prilagate)
1. dokazilo o statusu šolanja za študijsko leto, za katero se daje vloga (priloži
dijak/dijakinja ali študent/ka).
IV. OBVEZNA IZBIRNA PRILOGA: (obkrožite dokument, ki ga prilagate)
1. dokazilo za doseženo zlato priznanje ali prvo do peto mesto na državnih in
mednarodnih tekmovanjih za predmetna področja za posameznika ali
2. dokazilo za doseženo srebrno priznanje za predmetna področja na državnem in
mednarodnem tekmovanju za posameznika ali
3. dokazilo za prvo mesto ali zlato priznanje za državna tekmovanja izvajanih v okviru
dodatnih programov izobraževalnih zavodov za posameznika
4. dokazilo o udeležbi na mednarodnem tekmovanju z dokazilom o uvrstitvi na
predhodnem izboru na državnem tekmovanju ali
5. dokazilo o nagrajenem umetniškem ali raziskovalnem delu na državnem nivoju ali
6. originalni izvod strokovne revije, kjer je objavljena pozitivna recenzija o
kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih ali
7. overjeno dokazilo o zbranih točkah na poklicni ali splošni maturi na srednje šolskem
izobraževanju ali
8. overjeno dokazilo o učnem uspeh v 3. letniku izobraževanja ali overjeno dokazilo o
zaključnem izpitu na poklicnem izobraževanju ali
9. dokazilo o nagrajenem umetniškem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali
nagrajeni diplomski nalogi v državni konkurenci ali
10. originalni izvod priznane strokovne revije ali strokovnega zbornika, kjer je
objavljena individualna raziskovalna naloga z pozitivno recenzijo naloge ali

Opomba: Dokazilo o državljanstvu in stalnem prebivališču pridobi občinska uprava po uradni dolžnosti.

Kraj in datum: _____________________

Podpis vlagatelja: ____________________

