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VLOGA ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI ZA ERASMUS 
IZMENJAVO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

 
 
Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami, čitljivo in natančno! 
 
 
1. OSEBNI PODATKI 
 

Ime  

Priimek  

Spol (obkrožite) 1 – ženski 2 – moški 

Enotna matična številka občana (EMŠO)              

Davčna številka         

Številka osebnega računa (TRR)  

Naziv banke, kjer imate odprt 
osebni račun 

 

Naslov poslovalnice 
(ulica, poštna številka in pošta) 

 

 

 

 
 
2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA IN KONTAKTNI  PODATKI 
 

Ulica in hišna številka  

Pošta  Poštna številka     

Telefon 
(na katerega ste dosegljivi) 

 

Elektronski naslov  
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3. PODATKI O  IZMENJAVI 
 

Študijski program (obkrožite) 1 – Strojništvo 2 – Avtoservisni menedžment 

Letnik študija (obkrožite) 1. 2. 

Cikel (obkrožite)- izredni študij 1. 2. 3. 

 
Institucija gostiteljica (natančen 
naslov podjetja/šole, kjer boste 
izvajali mobilnost) (*) 

 

 

 

Država (*)  

Datum odhoda v tujino (*)  

Datum vrnitve domov (*)  

Skupaj št. mesecev izmenjave v 
tujini 

 

 (*): V primeru, da podatkov še nimate, pustite polje prazno. 
 
Priloge: 
1. Fotokopija potrdila o sprejemu na institucijo gostiteljico (potrjen sporazum, pismo o sprejemu ali podobno). 
2. Fotokopija sporazuma za prakso. 
3. Fotokopija bančne kartice – obe strani. 
 
Opomba: 
Priloge, navedene pod 1. in 2. točko je možno dostaviti naknadno, v roku, dogovorjenem z Erasmus 
koordinatorjem, a obvezno pred odhodom v tujino. 

 
 
4. IZJAVA  ŠTUDENTA 

 
S podpisom jamčim za resničnost podatkov v tej vlogi. Izjavljam, da sem prvič pridobil/a status Erasmus 
študenta in da se do sedaj še nikoli nisem udeležil/a tovrstne izmenjave v okviru programa Erasmus. 
Soglašam, da mi trajno preneha možnost pridobitve statusa Erasmus študenta, če se ugotovi, da sem 
namerno navedel/a neresnične podatke. 
 
Soglašam, da se osebni podatki s tega obrazca in priloženih dokazil uporabijo za postopke, povezane z 
izvedbo moje mobilnosti v tujino v okviru programa Erasmus. 

 
 
 
V/na _______________________________________, dne ________________. 
 
 
 

Podpis: _____________________________ 
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