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Klub študentov Slovenska Bistrica objavlja: 
 

 

RAZPIS 

 

Za enkratno dodelitev denarne pomoči študentom 

članom Kluba študentov Slovenska Bistrica v 

študijskem letu 2021/22 
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1. NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA RAZPISA  

Klub študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

2. NAMEN IN CILJ RAZPISA  

  

Namen razpisa je:  

• reševanje trenutne socialno-ekonomske stiske študentov s prebivališčem 

v Upravni Enoti Slovenska Bistrica;  

• pomoč študentom, ki so izpostavljeni finančnim stiskam; 

• študentom pomagati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti 

visokošolskega, univerzitetnega ali višješolskega izobraževanja.  

 

Cilj razpisa je dodelitev nepovratne enkratne denarne pomoči v višini 200 € 
(dvesto evrov) neto prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ki so predstavljeni 
v nadaljevanju razpisa v poglavju 4 v višini, kot je razvidno iz poglavja 7 te 
dokumentacije. 
  

  

3. SREDSTVA RAZPISA  

  

Sredstva za denarno pomoč po tem razpisu so bila pridobljena v okviru 
dobrodelnega projekta, ki ga je organiziral Klub študentov Slovenska Bistrica, in 
sicer dobrodelnega koncerta Vreji fest, ki je potekal 14. avgusta 2021.  
  

  

4. KDO SE LAHKO PRIJAVI?  

 

• Študentje, ki imajo v študijskem letu 2021/22 status študenta na 
visokošolskem, višješolskem ali univerzitetnem študiju in niso v rednem 
delovnem razmerju; 

• Študentje, ki so v študijskem letu 2021/22 včlanjeni v Klub študentov 
Slovenska Bistrica; 

• Študentje, ki imajo v Upravni enoti Slovenska Bistrica urejeno začasno ali 
stalno prebivališče. 
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5. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI  

 

1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega ekonomsko-

socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);  

2. izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči;  

3. fotokopija bančne kartice z obeh strani;  

4. Izpolnjena pristopna izjava za Klub študentov Slovenska Bistrica* 

5. Originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022;  

6. Drugo (potrdilo o brezposelnosti, če imate otroka rojstni list, potrdilo o 

posebnih potrebah ipd.). 

 
*Samo v primeru, da v študijskem letu 2021/22 še niste včlanjeni v Klub študentov 
Slovenska Bistrica. Obrazec lahko prevzamete v pisarni Kluba v času uradnih ur ali pa 
na spletnem naslovu: http://kssb.si/dokumenti/  

 

 

6. MERILA ZA DODELITEV POMOČI  

 

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavni kriterij upošteva trenutna stiska študenta.   

Ocena trenutne socialne stiske se pridobi na podlagi pisne prošnje in številu ter 
naravi morebitnih ostalih prilogah. 

 

 

7. IZBIRNI POSTOPEK  

   

Na podlagi skupne ocene pisne prošnje, vlog in dokazil bo razpisna komisija 
točkovala vlogo. Na podlagi vloge, zapisnika in ugotovitve komisije, izda Klub oz. 
njegov pooblaščenec dokončno odločbo. En izvod sklepa se hrani v arhivu Kluba, 
drugi pa vroči prosilcu. Prosilec bo imel na izrečen sklep možnost pritožbe na 
način kot bo določeno v izrečenem sklepu. 
  

Do enkratne denarne pomoči bo upravičenih osem prosilcev. 

 

Posamezniku se sme dodeliti enkratno denarno pomoč v enkratnem znesku 

v višini 200,00 € neto (z besedami: dvesto evrov).  

 

Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku največ 30-

ih dni od datuma zaključka razpisa.  
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8. NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST 

VLOG  

  

Opremljenost vloge:  

Prijava za dodelitev sredstev mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni 

obrazec in obvezne priloge. Vse podatke pišite čitljivo s tiskanimi črkami. Prijavno 

dokumentacijo pošljite s priporočeno pošto na naslov:  

   

Klub študentov Slovenska Bistrica 

Trg svobode 5 

2310 Slovenska Bistrica  

s pripisom »Vloga za razpis« 

Na hrbtni strani kuverte naj bo napisan naslov prosilca.  

  

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru 

nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi. Komisija prosilca ne 

poziva k prilaganju dodatnih potrdil, ki niso obvezne priloge s tega razpisa. 

Vlagatelj mora vlogo dopolniti v 10 delovnih dneh od prejema poziva k 

dopolnitvi vloge, sicer se vlogo zavrne.  

 

Vloge se lahko odda najkasneje do vključno 2. novembra 2021.  

 

9. VEČ INFORMACIJ  

  

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naš elektronski naslov info@kssb.si, 
Zadeva: Razpis za enkratno dodelitev denarne pomoči 2021 

http://www.kssb.si/
mailto:info@kssb.si

