
  

 

 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELITEV NAGRAD  

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 

PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek: ________________________________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________________________ 

Telefonska številka in elektronski naslov:  __________________________________________________ 

 

 
Na podlagi Javnega poziva za dodelitev nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 
uveljavljam pravico do denarne nagrade za:                               (USTREZNO OBKROŽI) 
 
               1 DIJAKE                                 2 ŠTUDENTE                        3 DIPLOMANTE 
 

 

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU za šolsko leto 2018/2019: 
 

Naziv izobraževalne ustanove: __________________________________________________________________ 

 

Pogoji, ki jim ustrezam:                           (USTREZNO OBKROŽI in VNESI ZAHTEVANO) 
1. DIJAK/INJA – na državnem ali mednarodnem tekmovanju zasedel/a najmanj 3. mesto 

2. DIJAK/INJA – v vseh letnikih srednje šole dosegel/a odlični uspeh 

3. DIJAK/INJA – po opravljeni splošni maturi pridobil/a naziv »zlati maturant/ka« 

4. ŠTUDENT/KA – dodiplomskega študija, ki še ni dopolnil/a 30 let ali podiplomskega študija, ki še ni 

dopolnil 35 let, in ki je uspešno opravil/a letnik s povprečno oceno ____________ (zaokroženo na dve 

decimalki, uspeh se ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od 1. 

oktobra 2018 do 30. septembra 2019); 

5. DIPLOMANT/KA - diploma na prvi bolonjski stopnji in šolanje zaključeno s povprečno oceno vseh 

izpitov _________ (zaokroženo na dve decimalki – datum pridobljene izobrazbe: ____________________ 

6. Opravljen magisterij – datum pridobljene izobrazbe: _________________________ 

7. Opravljen doktorat   – datum pridobljene izobrazbe: _________________________ 

 

PODATKI O OSEBNEM RAČUNU 
Številka osebnega računa vlagatelja/ice: SI56______________________________________________________, 

odprt pri _________________________________________________________________________(naziv banke) 

Davčna številka vlagatelja/ice:__________________________ EMŠO: ___________________________________ 

 
PRILOGE 
Prilagam naslednje dokumente: (USTREZNO OBKROŽI) 

▪ Dokazilo o uspehu na državnem ali mednarodnem tekmovanju (fotokopija priznanja), dokazilo o uspehu vseh šolskih let 

(fotokopija spričeval) ali dokazilo o zaključku šolanja (fotokopija mature). 

▪ Potrdilo o opravljenih preizkusih znanja za navedeno študijsko leto (fotokopija indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih, iz 

katerega je razvidna ocena opravljenih izpitov). 

▪ Dokazilo o zaključku šolanja (fotokopija potrdila o opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu), 

▪ Diplomska naloga, magistrska naloga ali doktorat (v digitalni obliki ali navedena povezava do objavljenega dela na spletu). 

 

 
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Sveta Trojica v Slov. goricah, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje 
za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, 
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu 
osebnih podatkov.«  
 

V _______________________, dne _____________   Podpis vlagatelja/ice: ____________________________ 
 
 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da se moje ime javno razglasi (v skladu s 6. členom zgoraj navedenega odloka). 


