
 

 

 
 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS 
za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerza v Novi Gorici za študijsko leto 

2022/2023  
 
 

1. Podatki o prijavitelju /vlagatelju1  
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke.) 

 
Ime:       
Priimek:       
EMŠO:       
Državljanstvo:       
Naslov (stalno bivališče):      , Poštna številka:      , Kraj:      , Država:       
Naslov (za obveščanje, če se razlikuje od stalnega prebivališča):      , Poštna številka:      , Kraj: 
      
Davčna številka: SI      
Sem davčni zavezanec:  DA      NE 
Številka bančnega računa: SI56-     -     -     -         
Ime banke pri kateri je bančni račun odprt:       
E-pošta:      @      
Telefon:       
   
Podatki o pooblaščeni osebi za spremljanje pogodbenih določil in komuniciranje z univerzo, če to ni 
prijavitelj sam: 
Ime:       
Priimek:       
Datum rojstva:       
Naslov (stalno bivališče):      , Poštna številka:      , Kraj:       
 
Status prijavitelja: 

 Sem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 Nisem zaposlen.  

 
 

2. Podatki o vlogi  
(Ustrezno izberite za katero sofinanciranja se prijavljate.) 

 
  Prijavljam se za enoletno štipendijo, ki znaša 3.000 EUR letno. 
  Prijavljam se za dvoletno štipendijo, ki znaša 3.000 EUR letno za vsako leto študija. 

  
 

3. Podatki o študiju 
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke.) 
 

3.1. V študijskem letu 2022/2023 sem/bom vpisan  v: 

                                                           

1 Moška oblika se v obrazcu uporablja nevtralno za žensko in moško obliko. 
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Letnik:        
Naziv študijskega programa:       
Univerza v Novi Gorici 
Fakulteta/ Akademija :       
 

3.2. Če se ne vpisujete prvič v 1. letnik, navedite podatke o študiju v študijskem letu 2021/2022:  
   V študijskem letu 2021/2022 sem bil vpisan v: 

Letnik:        
Univerza:       
Naziv študijskega programa:       
Če v višji letnik niste napredovali redno, navedite razlog: 

  Mirovanje študija v študijskem letu 2021/2022 zaradi materinstva. 
  Mirovanje študija v študijskem letu 2021/2022 zaradi daljše bolezni. 
  Vpis v višji letnik študija po merilih za prehode. 

 
 

4. Vlogi prilagam naslednje dokumente 
(Naštejte.) 
 

  Podatki o ustreznosti kandidata (priložen formluar). 
 
Navedite ostale dokumente, ki jih prilagate vlogi: 

-       
 

 
 

5. Izjava prijavitelja 
(Označite.) 

 
S podpisom potrjujem in jamčim: 

  da se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji, 

  da izpolnjujem pogoje za sofinanciranje iz točke 3.1. javnega razpisa,  
  da so vse moje navedbe, ki so podane v tej vlogi, priloženih obrazcih in prilogah, ki so del 

vloge resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 
 da bom o vseh pomembnih zadevah glede izvajanja programa sproti obveščal univerzo,  
   ter izjavljam, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu        

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20). 
 
Kraj:       
Datum:       
Podpis prijavitelja:________________________________ 
 
 
 
Prostor za komentarje in pojasnila prijavitelja k vlogi, za katere ni predviden prostor v tem ali 
ostalih obrazcih. (do 500 znakov s presledki): 

      
 

 


