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Prijavna dokumentacija za pridobitev enkratne socialne pomoči za socialno 
ogrožene študente za študijsko oz. šolsko leto 2022/2023 

 
 

1. Podatki o kandidatu / kandidatki 
 
Ime in priimek:  
  

Spol: 1. ženski                 2. moški 

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Ulica stalnega prebivališča:  

Pošta stalnega prebivališča:  

Telefon (GSM):  

Elektronska pošta:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Številka bančnega računa (TRR):  

 
 
 

2. Podatki o šolanju kandidata / kandidatke 
 
Fakulteta in študijski program / srednja šola: 
 
 

 
Vpisna številka: 

 
 

 
Stopnja študija: 

 
1. stopnja  2.   stopnja 

 
Letnik študija/šolanja: 
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3. Obvezne priloge in dopolnila 
 
K prijavni dokumentaciji obvezno priložite: 

1. Pristopno izjavo v Prleški študentski klub in potrdilo o vpisu za študijsko oz. šolsko leto 

2022/2023 (samo v primeru, če niste člani Prleškega študentskega kluba!). Pristopno izjavo 

lahko izpolnite na naši spletni strani, kjer lahko priložite potrdilo v vpisu. 

 

2. Motivacijsko pismo 

POMEMBNO! V motivacijskem pismu podrobno opišite svoje družinsko in socialno stanje, na 

podlagi katerega menite, da ste ustrezni prosilci za dodelitev pomoči za člane Prleškega 

študentskega kluba. Komisija bo prednosti pri izbiri upravičencev za dodelitev pomoči 

namenila prosilcem, pri katerih so izkazana posebna družinska  stanja. 

 

POMEMBNO! Enkratna denarna pomoč pripada upravičencem v ENKRATNEM ZNESKU! 
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4. Izjava kandidata / kandidatke 

 
Zgoraj naveden kandidat, je z oddajo vloge na spletnem obrazcu izjavil, da: 

 
1. Je  seznanjen in se soglaša s pogoji za pridobitev enkratne denarne pomoči za dijake/študente 

Prleškega študentskega kluba; 

2. so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzema materialno in 

kazensko odgovornost. Prleškemu študentskemu klubu dovoljujem, da vse podatke, 

navedene v vlogi, preveri pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov. 

 
 
 
Kraj in datum:  
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5. Opremljenost vloge in navodila za izpolnjevanje obrazca  

 
Prijava za enkratno denarno pomoč Prleškega študentskega kluba mora vsebovati v celoti izpolnjen 

in podpisan prijavni obrazec in obvezne priloge. Vse podatke vpišite čitljivo s tiskanimi črkami! 

Izpolnite vsa mesta!  

 

Postopke podeljevanja neposrednih pomoči vodi Komisija za enkratno socialno pomoč Prleškega 

študentskega kluba, ki jo imenuje Upravni odbor Prleškega študentskega kluba . Nepravilno 

opremljenih in nepopolnih vlog Komisija za enkratno socialno pomoč ne bo obravnavala in bodo 

vrnjene prijavitelju v dopolnitev.  

 

V primeru nejasnosti in za vse morebitne dodatne informacije se obrnite na Prleški študentski klub. 

 

V primeru spremembe zakonodaje, ki bi posredno ali neposredno vplivala na obseg sredstev, iz 

naslova katerih se enkratne finančne pomoči podeljujejo, si Prleški študentski klub pridržuje 

pravico do enostranske prekinitve pogodbenega razmerja z upravičenci.   
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6. Opombe Komisije za enkratno socialno pomoč 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Datum seje, na kateri je bila prijava obravnavana: 

 
 

 

 
Prijavno dokumentacijo potrjuje predsednik  
Komisije za enkratno socialno pomoč Veronika Djačkaj: 
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