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Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska 20, 1000 Ljubljana
FINANČNO POROČILO
I. PODATKI O VLAGATELJU
II. PODATKI O DIJAKU
III. PODATKI O JAVNEM RAZPISU (izberite ustrezen razpis iz spustnega seznama)
IV. PORABA SREDSTEV po posameznih postavkah za obdobje od 1.9. do 31.8. za šolsko leto
V tabeli poročajte le za tistega dijaka, ki ste ga navedli v II. točki. Za vsako postavko opredelite višino za celotno šolsko leto, za katerega poročate - v zadnji stolpec tako zapišite seštevek vseh izdatkov za posamezno postavko v šolskem letu. 
Pri 5. in 10. točki opredelite posamezne postavke in navedite seštevek letnih stroškov v dodatne vrstice za vsako posamezno postavko (s klikom na + v začetku vrstice lahko dodajate vrstice, s klikom na - pa jih izbrišete), seštevek za vnesene podatke pa se bo izračunal in zapisal sam v zadnji stolpec pod 5. oz. 10. točko.
Skupni znesek porabljenih sredstev se bo izračunal na podlagi vnesenih podatkov. 
Št.
Postavka	
Znesek porabe za celo leto
1.
Prehrana
2.
Namestitev
3.
Javni prevoz v kraju izobraževanja (če je potreben za obiskovanje programa)
4.
Občasni prevoz domov
5.
Material, porabljen za namen izobraževanja dijaka v RS:
-
6.
Druge šolske obveznosti, ki jih šolnina ne pokriva (ekskurzije ipd.)
7.
Pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za bivanje za namen izobraževanja
8.
Zdravstveno zavarovanje
9.
Izplačilo štipendistu
10.
Drugo:
-
Skupaj:
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Poročilo pripravil:
Podpis zakonitega zastopnika
Podpis osebe, ki je pripravila poročilo
ŽIG
	Navedite polni uradni naziv upravičenca (npr. šola), kot je naveden v AJPES.: 
	Navedite številko pogodbe, sklenjene za štipendiranje dijaka, za katerega oddajate poročilo.: 
	Navedite polno ime dijaka, za katerega oddajate finačno poročilo.: 
	Iz spustnega seznama izberite razpis, na katerem ste pridobili sredstva za tega dijaka.: 
	Iz spustnega seznama izberite šolsko leto, za katero oddajate poročilo. : 
	V polje ni možno vnašati, saj se znesek v tem polju izračuna na podlagi podatkov v tabeli.: 0.00
	Button1: 
	Button2: 
	Cell4: opis postavke drugo
	Cell5: 0.00
	Navedite ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe, kot je naveden v evidenci AJPES. Zakoniti zastopnik se mora podpisati na za to predvidenem mestu, prav tako je potrebno obrazec tudi žigosati.: 
	Navedite kraj in datum priprave tega finančnega poročila.: 



