OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLAGATELJ:
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________

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

Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________________________
Kontakt: ___________________________________________________________________________________

ali
VLAGATELJ – ZAKONITI ZASTOPNIK:
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika, če se vloga nanaša na mladoletnega otroka)

Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________________________
Kontakt: ___________________________________________________________________________________
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 IZJEMNI 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 _________________________________________________________________________________
SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.
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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. 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 vložnika)
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