
Obrazec A 

VLOGA ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTIPENDISTOV V 
JAVNI ZAVOD ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA ŠTUDIJSKO LETO 
2022/2023 

Prosimo, pišite z velikim tiskanimi črkami! 

OSEBNI PODATKI 

1. Ime in priimek :
2. Spol (označite): 1 - moški 2 - ženski 
3. Enotna matična številka občana:
4. Državljanstvo (tuji državljani priložite v prilogi 8 dokazilo o državljanstvu):
5. Zaposlitev kot mladi raziskovalec (označite):       1 - da
6. Štipendist RS (označite):    1 - da 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA 

7. Ulica (naselje) in hišna številka:
8. Poštna številka:
9. Kraj stalnega prebivališča (državljani RS priložite dokazilo o stalnem prebivališču):

10. Naslov za vročanje pošte ali naslov pooblaščenca za prevzem pošte v R. Sloveniji:

11. Telefonska številka:
12. Elektronska pošta:

PODATKI O VPISU (prosimo vas, da navedete točne podatke in morebitno spremembo študija takoj 
pisno sporočite) 

13. Visokošolski zavod:
14. Študijski program:
15. Smer:
18. Letnik študija (označite):      1     2      3            4        dodatno leto 
20. Kraj študija (če je zunaj sedeža visokošolskega zavoda):

PODATKI O DOSEDANJEM ŠTUDIJU 

21. Študijsko leto prvega vpisa na študijski program tretje stopnje:
________/________

PODATKI ZA IZRAČUN TOČK (kjer je navedeno, vlogi priložite oštevilčene priloge) 

22. Študijski uspeh za študente prvega letnika tretje stopnje (priložite potrdilo o vseh
opravljenih obveznostih podiplomskega študija na drugi stopnji, ki so se
ocenjevale z ocenami od 1 do 10 oziroma z ustrezno prevedbo ocen.

priloga 1     

23. Študijski uspeh za študente višjih letnikov podiplomskega študija tretje stopnje
(priložite potrdilo o vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega
študija tretje stopnje, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10 oziroma z ustrezno
     prevedbo ocen).       priloga 

1       



24.   Dokazilo o izjemnem uspehu in obštudijskih dejavnostih: 
- državna, univerzitetna ali tuja nagrada                                                                 priloga 2 
- avtorstvo in objava članka, razprave oz. drugega prispevka v domači ali tuji strokovni 

reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku                                                  priloga 3 
- udeležba s samostojnim prispevkom oz. dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na 

strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih ali konferencah mednarodni ravni, nagrada 
iz gospodarstva.                                                                                      priloga 4 

- fakultetna ali regijska nagrada, udeležba na strokovnih seminarjih,  znanstvenih 
simpozijih, konferencah oz. drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ravni 
                                                                                                                                  priloga 5 

25.  Posebne socialne in zdravstvene razmere študenta in drugo: 
- dokazila pristojnih organizacij oz. organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, 

invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. 
najmanj 80 % invalid, težek bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh 
mesecev                                                                                                           priloga 6 

- fotokopija rojstnega lista otroka in izjava, da bo med študijem otrok bival z vami (velja za 
mlade raziskovalce oz. štipendiste matere in očete)                          priloga 7               

26. Dodatna razvrstitvena merila: 
-  izjava o tem, da je mladi raziskovalec, Slovenec s stalnim bivališčem izven Republike 

Slovenije ali štipendist RS                                                                 priloga 8                                  
- dokazilo o tem, da je študent otrok padlih v vojni za Slovenijo ali otrok žrtev naravnih nesreč 

in ni starejši od 27 let, ko prvič vlaga prošnjo za sprejem.  priloga 9 
 
IZJEMOMA LAHKO V ŠTUDENTSKEM DOMU LJUBLJANA  BIVAJO MLADI RAZISKOVALCI IN ŠTIPENDISTI (NE VELJA ZA 
TUJE DRŽAVLJANE), KATERIH STALNO PREBIVALIŠČE JE OD KRAJA ŠTUDIJA ODDALJENO MANJ KOT 25 KM, ČE 
PREDLOŽIJO DOKAZILO LOKALNE SKUPNOSTI ALI PRISTOJNIH ORGANIZACIJ OZIROMA ORGANOV (SOCIALNO 
SKRBSTVO, ZDRAVNIK SPECIALIST, INVALIDSKA KOMISIJA, UPRAVNI ORGAN): 
 

- da imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali  
- da živijo v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah                     priloga 10 

 
OPOMBA: 
 
Mladi raziskovalci in štipendisti lahko vlogi za sprejem poleg pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca 
ali pogodbe o štipendiranju priložijo še potrdilo o vpisu v doktorski študijski program. 
 
IZJAVA KANDIDATA: 
 
S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov v tej vlogi in soglašam, da mi trajno preneha 
možnost bivanja v ŠDL, če se ugotovi, da sem navedel/navedla neresnične podatke. 
 
S podpisom izjavljam, da se lahko osebni podatki s tega obrazca in priloženih dokazil uporabljajo za 
postopke, povezane s sprejemom v ŠDL in bivanjem v njem, ter dovoljujem, da se podatki iz te vloge 
preverijo pri upravljavcih zbirk podatkov.  
 
 
V __________________, dne ____________    Lastnoročni podpis:____________________        
  
                                                                                               
 
                                                                                              
 

Zadnji rok za ODDAJO vloge je PETEK, 14. oktober 2022 na pošto ali 
v tajništvo ŠDL, Svetčeva ulica 9. 
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