
 

PODATKI O VLOŽNIKU 

 
(ime in priimek) 

 
(naslov stalnega prebivališča) 

 
(poštna številka in pošta stalnega prebivališča) 

 
(številka mobilnega telefona) 

 
(elektronska pošta) 

 

 

 
 
 

VLOGA ZA DODELITEV NAGRADE ŠTUDENTOM 

 

I. DODATNI PODATKI O VLOŽNIKU, UVELJAVLJANI NAGRADI IN ŠTUDIJU 

1. Dodatni podatki o vložniku (podatki, ki jih niste vpisali zgoraj levo): 
 

Naslov začasnega bivališča:  
 

Davčna številka in EMŠO:  
 

Državljanstvo:  

2. Uveljavljam nagrado za opravljene študijske obveznosti v študijskem letu 2015/16, in 
sicer sem (v nadaljevanju obkrožite le eno možnost): 
 

a) doktoriral/a (raven 8/2)  
 

b) opravil/a magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih programih 

(raven 8/1) 
 

c) opravil/a magisterij stroke ali specializacijo po prejšnjih visokošolskih ali diplomiral/a 

na prejšnjih   

    univerzitetnih programih (raven 7) 
 

d) opravil/a magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7) 
 

e) diplomiral/a na visokošolskih (prejšnjih in bolonjskih) in univerzitetnih (bolonjskih) 

programih (raven 6/2) 
 

f) zaključil/a   . letnik dodiplomskega študija, in sicer kot (ustrezno prekrižajte): 

 redni študent/ka 

 izredni študent/ka 

prostor za potrditev prejema 

 

 

 

 

 

 

IZPOLNI OBČINA 

OBRNI STRAN 



 

3. Naziv in naslov ustanove, v kateri ste opravili študijske obveznosti: 
 

Naziv:  
Naslov:  

4. Naziv banke in številka vašega osebnega računa, na katerega nakažemo nagrado: 
 

SI56-  
Odprt pri banki:  

5. Glede na izpolnjeno v 2. točki vloge priložite obvezne priloge: 
 

(a-e) kopijo potrdila o opravljeni diplomi, magisteriju, specializaciji ali doktoratu; 

(f) izjavo vlagatelja o nezaposlenosti v študijskem letu 2015/16 (le pri izrednem 

dodiplomskem študiju). 
 

Študenti, ki študirajo izven Republike Slovenije, priložijo dodatne obvezne priloge: 
 

za dodiplomski študij: 

(g) dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega 

programa, 

(h) prevod dokumentacije, 

(i) primerjavo vrednotenja ocen v tujini z vrednotenjem ocen v Republiki Sloveniji; 
 

za podiplomski študij: 

(j) mnenje pristojnega organa za vrednotenje (na primer ENIC - NARIC centra / če 

mnenja ni priloženega, obvezno potrdilo pristojnega organa o oddani vlogi za 

vrednotenje izobraževanja). 

6. Potrdilo o opravljenih obveznostih za letnik, za katerega se uveljavlja nagrada (izpolni in 

potrdi visokošolski zavod s sedežem v Republiki Sloveniji - to točko na fakulteti izpolnijo 

in potrdijo le tistim študentom, ki uveljavljajo nagrado za opravljen letnik na 

dodiplomskem študiju): 
 

Potrjujemo, da je študent/ka ___________________________, rojen/a _________, 

               (ime in priimek) 

v študijskem letu 2015/2016 prvič vpisan/a v ___. letnik. Za ta letnik ima opravljenih 
 

___ od ___ izpitov in doseženih ___ od ___ KT. Povprečna ocena vseh opravljenih 
 

izpitov za ta letnik je ___,___. 

 

 

Datum: ___.___.2016                Žig in podpis odgovorne osebe: _______________ 

 

7. Izjava študenta/študentke: 
 

Izjavljam in s podpisom potrjujem, da so vsi podatki v tej vlogi resnični, in da so 

resnične tudi vse priloge. 

 

 

Lastnoročni podpis študenta/študentke: 

 
 


