Na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih sredstev za lektoriranje, tisk in vezavo diplomskih, magistrskih in
doktorskih nalog (Ur. list RS št. 86/2021), so diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Velike Lašče, upravičeni do denarnih sredstev za lektoriranje, tisk in vezavo diplomskih
nalog (1. bolonjska st.), ki se vsebinsko navezujejo na območje Občine Velike Lašče ter magistrskih nalog (2.
bolonjska st.) in doktorskih nalog (3. bolonjska st.). Denarna pomoč se dodeli na podlagi predloženih računov,
in sicer skupni strošek za diplomsko nalogo znaša do 100 EUR, za magistrsko do 200 EUR in za doktorsko
nalogo do 300 EUR. Rok za oddajo vloge je najkasneje 6 mesecev po zaključku študija.

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI
ZA LEKTORIRANJE, TISK IN VEZAVO ZAKLJUČNIH NALOG
Vlagatelj(ica): ………………………………………………………………………………………………..
(ime in priimek)

Davčna številka: …………………………… Rojstni datum vlagatelja: ……………………………….
Naslov stalnega bivališča: …………………………………………………………………......................
Naslov zaključne naloge: ……………………………………………....................................................
Datum zaključne naloge: ……………………

Stopnja zaključenega študija: ……………………....

Številka transakcijskega računa vlagatelja (ice): ……………………..…………………………………...
Račun je odprt pri banki:.……………………………………………………….…………………………….
(banka in sedež ekspoziture oz. podružnice)

IZJAVA
Vlagatelj(ica) izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za dodelitev denarnih sredstev za zgoraj
opredeljen namen ter da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost in dovoljujem, da občinski upravni organ vse podatke,
navedene v vlogi, preveri pri pristojnih organih.
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka dodelitve
denarnih sredstev za dodelitev denarne pomoči za lektoriranje, tisk in vezavo zaključnih nalog na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 86/2021). Občina bo hranila in varovala osebne
podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih
razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem
obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov).
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave,
izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih
podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

Datum: ……………………
Obvezne priloge: -

Podpis vlagatelja(ice): …………………………….

potrdilo o zaključku študija,
računi, ki se glasijo na vlagatelja.

