Vloga za uveljavitev kadrovske štipendije ELAN za šolsko
leto 2018/2019
I. Podatki o kandidatu/ki za štipendijo:
1. Priimek in ime ……. ……………………………………………………………………..
Datum rojstva ………………………………………

Davčna številka

Kraj rojstva …………………………………………
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča ……………………………………………………………..
pošta ……………………… občina ………………… ……… tel. ……………………..
3. Naslov začasnega prebivališča …………………………………………………………...
pošta …………………….. občina …………………. ……….. tel. ……………………..
4. Transakcijski račun kandidata/ke št. ………………………………………………………
odprt pri banki ……………………………………. Posl. Enota ……………………….…
2.

II. Podatki o družinskih članih, ki so zaposleni v družbah Skupine Elan:
Priimek in ime:

Delovno mesto:

III. Podatki o šolanju kandidata/ke (učni uspeh):
1

Naziv in kraj šole kamor je kandidat/ka vpisan/na……………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..

2. Program šolanja .......................................................................................................................
3. Letnik šolanja 2017/2018 ………………… letnik šolanja 2018/2019 ……………………..
4. Uspeh v preteklem šolskem letu (ustrezno obkroži):
Dijaki/nje
1 nezadosten 2 zadosten
3 dober
Študenti/ke (povprečje)

2 6,0 – 6,9 3 7,0 – 7.9

4 prav dober
4 8,0 – 8,9

5 odličen
5 nad 9,0

IV. Izjava kandidata/ke za štipendijo
Spodaj podpisani kandidat oz. kandidatka za štipendijo ELAN izjavljam, da (ustrezno obkroži):
1.
2.
3.
4.
5.

nisem v delovnem razmerju
ne opravljam pridobitnih dejavnosti kot samozaposlena oseba
ne prejemam nobene druge štipendije
nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb
ne prejemam denarnega nadomestila za čas brezposelnosti

V. Kratek življenjepis kandidata oz. kandidatke za štipendijo in opis poklicne vizije po zaključku
šolanja

VI. Zaključek vloge za štipendijo
Spodaj podpisani/a kandidat oziroma kandidatka se zavezujem, da bom vse spremembe, ki lahko
vplivajo na upravičenost do kandidiranja za štipendijo ELAN, sporočil/a: Kadrovski službi Elana,
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem takoj, ko bodo takšne spremembe nastopile, oziroma
najkasneje v roku 15 dni od njihovega nastanka.
IZJAVA:
Izjavljam, da lahko družba Elan, d.o.o., uporabi osebne podatke navedene na tej vlogi za izvedbo
postopka dodelitve kadrovskih štipendij.
Kraj in datum: ___________________________________________
Podpis kandidata/ke:

Podpis zakon. zastopnika:

_____________________________

_____________________________

