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DATUM:__________________________ 
 
 

P R I J A V A 
 

na javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz 
občinskega proračuna – za leto 2008 

 
I. Podatki o prosilcu 

 
a) Osnovni podatki: 

Ime in priimek:  

     Naslov:  

  

Telefon  e-naslov:  

Davčna številka:  

EMŠO:  

Številka TRR:  

Ime banke:  

  

 

Podatki o zakonitem  

zastopniku (za 
nepolnoletne dijake) :  

 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefon:  

Davčna številka:  

EMŠO:  

Številka TRR:  

Ime banke:  
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 Kategorija prosilca  
(Ustrezno obkroži) 

 

  a)      dijak 
  b)      študent 

  c)      izredni študent 
  d)      študijska izmenjava 

Ime ustanove, kjer se prosilec trenutno šola: ____________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Letnik študija v šolskem/študijskem letu 2007/08:________________________________ 
 
 

b) Namen pridobitve enkratne finančne pomoči (navedite točen naziv izobraževanja in 
izobraževalno institucijo, znanja, ki ste jih/jih boste predvidoma pridobili, razlog šolanja, namen porabe 

zaprošenih sredstev, (predviden) čas trajanja izobraževanja. Navedite tudi že drugje pridobljena ali 
zaprošena finančna sredstva: 

 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
 

II. Dosežena stopnja uspeha v preteklem šolskem/študijskem letu  
(ustrezno obkroži) 

  

     a)      zadosten 

    b)      dober 

    c)      prav dober 

    d)      odličen 

    e)      dodatna znanja: ________________________________________________________ 
(v primeru dodatnih znanj, jih navedite in priložite ustrezna dokazila) 
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III. Kraj šolanja (ustrezno obkroži) 
 
  
    a)     v domačem kraju (dijaki) 
 
    b)     izven domačega kraja (dijaki): ______________________________________________

(navedite število kilometrov oddaljenosti kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča)
 
    c)     v bližini domačega kraja (študentje vozači): ___________________________________

(navedite število kilometrov oddaljenosti kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča
 
    d)     v študijskih centrih: _______________________________________________________

(navedite kraj, kjer prebivate v času študija)
 
    e)     v tujini: _________________________________________________________________

(navedite kraj in državo bivanja v tujini)
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

IV. Priloge 
 
 
- Potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto     da  ne 
- Dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem/študijskem letu da  ne 
- Potrdila o izjemnih dosežkih      da  ne 
- Kratka predstavitev prosilca      da  ne 
- Mnenje Centra za socialno delo (zaželeno)    da  ne 
- Fotokopija transakcijskega računa (bančne kartice), na katerega želite prejeti odobrena 

sredstva         da  ne 
 

 
 

IV. Izjava prosilca oziroma zakonitega zastopnika 
 
S to izjavo potrjujem, da so navedeni podatki točni in se strinjam z vsemi pogoji in 
kriteriji razpisa.  
 
 
   
 

 
                                             ______________________________________ 

                                        (Podpis)  


