Klub ptujskih študentov
Jadranska ulica 17
2250 Ptuj

klub-kps.si
info@klub-kps.si

Prijavna dokumentacija
za pridobitev enkratne socialne pomoči
za člane Kluba ptujskih študentov ali Dijaške sekcije KPŠ
za študijsko oz. šolsko leto 2019/2020
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
Status:

2 študent/-ka

1 dijak/-inja

Fakulteta/srednja šola:

(Študijski) program:
Način študija/šolanja:

1 redni

2 izredni

Vpisna številka:
Letnik študija/šolanja:
Stopnja študija:

1. stopnja

2. stopnja
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3. Podatki o bivanju kandidata / kandidatke v času študija oz. šolanja
1. Stanujem pri starših
2. Stanujem v študentskem/dijaškem domu (Navedite naslov doma, št. doma in št.
sobe)

3. Stanujem drugje (navedite naslov)

4. Podatki o družinskih članih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
Zap Družinski člani*
. št. (vključno s kandidatom)

Sorodstveno Datum Status* Zavezanec za
razmerje
rojstva
napoved dohodnine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*Za družinske člane kandidata (ki se upoštevajo pri izračunu družinskih dohodkov)
štejejo:
• Oče, mati (ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim izmed staršev v življenjski
skupnosti), otrok kandidata
• Otroci, posvojenci, pastorki, ki jih preživljajo kandidatovi starši (in nimajo lastnih
sredstev za preživljanje)
• Stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha (če so jih kandidat ali njegovi starši dolžni
preživljati po predpisih Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih)
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Število družinskih članov se upošteva glede na stanje v študijskem oziroma šolskem
letu. Morebitne spremembe ustrezno pojasnite v motivacijskem pismu in dokazujete z
ustreznimi potrdili in dokazili (fotokopija mrliškega lista, potrdilo Centra za socialno
delo, Zavoda za zaposlovanje).

*Podatke o statusu izberite med naslednjimi možnostmi:
(1) kmetovalec, (2) samostojni podjetnik, (3) zaposlen delavec, (4) samostojni
strokovnjak, umetnik, (5) na začasnem delu v tujini, (6) upokojenec, (7) gospodinja, (8)
brezposelna oseba, (9) podjetnik, zaposlen v lastnem podjetju, (10) predšolski ali
šoloobvezni otrok, (11) vajenec ali dijak, (12) študent

5. Obvezne priloge in dopolnila
K prijavni dokumentaciji obvezno priložite:
1. Pristopno izjavo v Klub ptujskih študentov in potrdilo o vpisu za
študijsko oz. šolsko leto 2019/2020 (samo v primeru, če niste člani Kluba
ptujskih študentov!)
2. Motivacijsko pismo
POMEMBNO! V motivacijskem pismu podrobno opišite svoje osebnostno,
družinsko in socialno stanje, na podlagi katerih menite, da ste ustrezni prosilci
za dodelitev pomoči za člane Kluba ptujskih študentov. Priložite ustrezna
dokazila (zdravniška potrdila, dokazila Zavoda za zaposlovanje, Centra za
socialno delo…), ki utemeljujejo vaše navedbe in jih kot priloge ustrezno
navedite v motivacijskem pismu. Komisija bo prednost pri izbiri upravičencev za
dodelitev pomoči namenila prosilcem, pri katerih so izkazana posebna
osebnostna in družinska stanja.
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3.

Fotokopijo kandidatove odločbe o odmeri dohodnine (ki ga dobijo na Davčni
upravi) in fotokopije odločb vseh družinskih zavezancev za odmero dohodnine
za preteklo koledarsko leto oziroma fotokopije vseh drugih dokazil o družinskih
prejemkih.

4. Potrdilo o članih skupnega gospodinjstva
5.

V primeru smrti v družini ali drugih okoliščin, zaradi katerih pride do znatne
spremembe posameznikovega položaja tekom koledarskega leta in to ni
razvidno iz dohodninskih odločb, to pojasnite v motivacijskem pismu ter
priložite fotokopijo izpiska iz mrliške knjige, potrdilo Centra za socialno delo, ki
je krajevno pristojno za kraj prosilčevega stalnega prebivališča, ali druga
dokazila o izjemnem zdravstvenem ali osebnostnem položaju prosilca in
njegove družine

6. Dohodki družinskih članov
Obvezno morate k vlogi priložiti dokazila o vseh bruto dohodkih in osebnih prejemkih,
ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine za preteklo koledarsko leto, v kolikor je
kandidat sam zavezanec za odmero dohodnine, in dokazila vseh družinskih
zavezancev za odmero dohodnine.
1. V kolikor kandidat ni zavezanec za odmero dohodnine, se pri izračunu
družinskih dohodkov upoštevajo dohodki družinskih članov. V tem primeru
priložite Odločbo o odmeri dohodnine staršev za preteklo koledarsko leto.
2. V kolikor vi ali starši niste zavezanci za odmero dohodnine, priložite:
•

Fotokopijo obvestila o bruto pokojninah Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (za upokojene osebe) ALI
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•

Potrdilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti (če brezposelna
oseba ne sodi med vzdrževane družinske člane in to ni razvidno iz
odločbe o odmeri dohodnine) v primeru, da je prijavljen kot aktiven
iskalec zaposlitve ALI

•

Potrdilo davčnega organa o višini katastrskega dohodka (za
kmetovalce) ALI

•

Fotokopijo odločbe o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za
preteklo koledarsko leto (za samostojne podjetnike) ALI

•

Obvestilo o preživnini ALI

•

Potrdilo, da niso zavezanci za odmero dohodnine (obrazec dobijo na
Davčni upravi).

POMEMBNO! Enkratna denarna pomoč pripada upravičencem ENKRAT v
koledarskem letu!

7. Izjava kandidata / kandidatke
Spodaj podpisani

izjavljam, da:

1. Sem seznanjen in soglašam s pogoji za pridobitev enkratne denarne pomoči za
dijake/študente Kluba ptujskih študentov;
2. So vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Klubu ptujskih študentov dovoljujem, da vse
podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis kandidata / kandidatke:
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8. Opremljenost vloge in navodilo za izpolnjevanje obrazca
Prijava za enkratno denarno pomoč Kluba ptujskih študentov mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in obvezne priloge. Vse podatke vpišite čitljivo
s tiskanimi črkami! Izpolnite vsa mesta! Prijavno dokumentacijo v zaprti ovojnici
priporočeno pošljite ali dostavite osebno na naslov Kluba ptujskih študentov v času
uradnih ur.
Postopke podeljevanja neposrednih pomoči vodi Mešana komisija za enkratno
denarno pomoč Kluba ptujskih študentov. Nepravilno opremljenih in nepopolnih vlog
Mešana komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju v dopolnitev.
V primeru nejasnosti in za vse morebitne dodatne informacije se obrnite na Klub
ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj v času uradnih ur ali pa pišite na
elektronski naslov: info@klub-kps.si
V primeru spremembe zakonodaje, ki bi posredno ali neposredno vplivala na
obseg sredstev, iz naslova katerih se enkratne finančne pomoči podeljujejo, si
Klub

ptujskih

študentov

pridržuje

pravico

do

enostranske

prekinitve

pogodbenega razmerja z upravičenci.

Vse vloge pošljite v obliki priporočene pošiljke s pripisom
>>KPŠ - socialna pomoč. Ne odpiraj!<<

9. Opombe mešane komisije za enkratno socialno pomoč
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Datum seje, na kateri je bila prijava obravnavana:

Prijavno dokumentacijo potrjuje predsednica mešane komisije Eva Petrovič
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