
 

 

 

PROŠNJA ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO V UNITUR d.o.o.  

ZA ŠOLSKO / ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 

 

 

PROSIMO VAS, DA PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

 

I. OSEBNI PODATKI PROSILCA 

 

1. Priimek in ime  ……………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 

2. Datum rojstva  ..……………………………...………….………………………………………………………………………………. 

 

3. Prebivališče (ulica, poštna številka, pošta)  ……………………………………………….……………………………...... 

 

4. Tel. št.  ...………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. E-naslov  ……………………….….……………………………………………………………………………….………………………… 

 

6. Ali ste že štipendist UNITUR d.o.o..:  DA   NE 

 

7. Ali že prejemate katero koli drugo kadrovsko štipendijo?                DA        NE 

 



 
 

 

II. PODATKI O ŠOLANJU VLAGATELJA 

 

 

8. Naziv in kraj šole oz. visokošolskega zavoda 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe oz. strokovni naslov, za katerega se izobražujete 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

10. Bolonjski sistem (obkrožijo le študenti)   DA   NE 

 

11. Raven izobrazbe (obkrožite v spodnji tabeli) 

 

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH PROGRAMIH RAVEN 

RAVEN IZOBRAZBE PO NOVIH 

»BOLONJSKIH« PROGRAMIH (samo 

za visokošolsko izobraževanje)  

nižje poklicno izobraževanje 3  

srednje poklicno izobraževanje 4  

srednje poklicno izobraževanje s PTI  

(poklicno tehniško izobraževanje) 
5 (3+2)  

srednje tehniško in strokovno izobraževanje 5  



 
 

 

splošno srednje izobraževanje 

višješolski programi (do 1994) 
6/1  

višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 

6/2 

visokošolski strokovni  

(1. bolonjska stopnja) 

visokošolski strokovni programi 
univerzitetni programi 

(1. bolonjska stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih programih 
7 

magisteriji stroke (ZA imenom)  

(2. bolonjska stopnja) univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih programih  
8/1  

magisteriji znanosti (PRED imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 
doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 

bolonjska stopnja)  

 

 

12. Letnik šolanja v šolskem/študijskem letu 2018/19 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

13. Predviden zaključek izobraževanja – zaključni izpit, matura, diploma (npr. mesec junij 2019, september 

2021) 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

 

14. Uspeh v šolskem/študijskem letu 2017/18 (ustrezno obkroži) 

A) deveti razred OŠ:    Zadosten    Dober     Prav dober    Odličen 

B) srednja šola:    Zadosten    Dober     Prav dober    Odličen 

C) višješolsko izobraževanje: 6,0 - 7,0 / 7,1 - 7,3 / 7,4 - 7,6 / 7,7 - 7,8 / 7,9 - 8,1 / 8,2 - 8,3 /  

                                                    8,4 - 8,6 / 8,7 - 8,9 / 9,0 - 10,0 

 

 

III. ZAPOSLITEV STARŠEV 

 

Ali so starši zaposleni v UNITUR d.o.o..:   DA   NE 

a. mati 

b. oče 

c. oba 

 

Zavedam se kazenske in materialne odgovornosti ter s podpisom izjavljam, da so vsi podatki točni in resnični. 

 

 

V _____________, dne______________ 

 

 

                      Lastnoročen podpis 

 

                              ____________________ 

   



 
 

 

Prošnjo izpolnite in jo pošljite, najkasneje do 14. 09. 2018, na naslov 
UNIOR d.d. (za UNITUR d.o.o.) 
Sektor za splošne zadeve 
Kovaška cesta 10 
3214 Zreče 
 
Vsak prosilec, prejemnik kadrovske štipendije, bo pozvan, da prošnjo dopolni z ustreznimi dokumenti.  
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