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Prometna šola Maribor 

Višja prometna šola 

Študijski sklad VPŠ Maribor 

Preradovičeva ulica 33 

2000 Maribor 

 
Maribor, 2. 11. 2021 
Št.:  120/2021 

 
 
 

RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE ALI MATERIALNE POMOČI 
ŠTUDENTOM VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR  

 
1) Naziv in sedež uporabnika 

 
Študijski sklad Višje prometne šole Maribor 
 

2) Podatki o razpisu 

Namen, cilj in predmet razpisa: 

 
Namen razpisa je:  
 

• reševanje trenutne socialne stiske študentov; 

• pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih 
možnosti pri dostopnosti višješolskega izobraževanja; 

• širjenje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. 
 
Cilj razpisa je dodelitev nepovratne denarne ali materialne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo 
pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani. 
 
Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratne denarne ali materialne pomoči študentom v socialni 
stiski. 
 

3) Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa 
 
Višina sredstev razpisa za študijsko leto 2021/2022 je variabilna in je odvisna od finančne 
zmožnosti šole.  
 
Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku do največ 300 € neto 
(z besedami: tristo evrov neto).  
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4) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci 
 
I. Splošni pogoji: 
 
Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki: 
 

• imajo status študenta na Višji prometni šoli Maribor in niso v rednem delovnem razmerju 
ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb. 

 
 
II. Ostali pogoji: 
 

• prosilec je v socialni stiski; 

• pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju socialne stiske; 

• dodaten pogoj za izplačilo sredstev je, da prosilec opravi predpisane obveznosti prvega 
semestra (prisotnost na SV- in LV-vajah) in ima izpolnjene pogoje za pristop k izpitom. Ob 
izpolnitvi pogojev se sredstva prosilcu izplačajo v enkratnem znesku, in sicer najkasneje v  
15-ih dneh po odpiranju vlog, določenih po datumih v tem razpisu. 

 
5) Vloga, dokazila in izjave, ki jih predložijo prosilci 

 
I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci: 

 

• pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen 
porabe denarne pomoči); 

• izpolnjena vloga za dodelitev nepovratne denarne ali materialne  pomoči; 

• fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani; 

• fotokopija bančne kartice/kartic z obeh strani; 

• dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih šest mesecev pred oddajo 
vloge; potrdila iz interneta veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani 
banke (KLIK, PRO, SKB NET …); 

• potrdilo ali fotokopijo potrdila o skupnem gospodinjstvu; 

• fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva za koledarsko leto oz. 
potrdilo ali fotokopijo potrdila, da član gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine 
(potrdilo dobite na davčnem uradu v kraju stalnega prebivališča) oziroma pisno izjavo, da 
prosilec nima nobenih dohodkov ali premoženja; 

• izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih 
šestih mesecev pred oddajo vloge, ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu, kjer so 
vpisani kot aktivni člani; 

• podpisana izjava o nezaposlenosti. 
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II. Dokazila in potrdila, ki jih dodatno predložijo nekateri prosilci: 
 

• najemna pogodba za stanovanje in dokazilo o višini mesečne najemnine (priložijo prosilci, 
ki bivajo kot najemniki); 

• fotokopije rojstnih listov otrok (priložijo prosilci, ki imajo otroke); 

• fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (priložijo prosilci, ki imajo 
otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor); 

• druga potrdila, ki bi lahko vplivala na oceno socialne ogroženosti (kot so npr. potrdila 
centra za socialno delo, zdravniško potrdilo, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.). 

 
6) Merila za dodelitev pomoči 

 
Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna kriterija upoštevata: 

• trenutna stiska študenta; 

• splošni socialni položaj študenta. 
 
Ocena trenutne socialne stiske se pridobi na podlagi pisne prošnje in morebitnega individualnega 
razgovora s prosilcem. 
 

  
6.1 Izredna dodelitev namenske denarne pomoči 
  
Ne glede na ostale določbe razpisa lahko komisija na osnovi obrazložene pisne vloge prosilca in 
predloga ravnatelja VPŠ prosilcu dodeli izredno namensko denarno pomoč, ki je namenjena 
izključno plačilu stroškov, povezanih z dodatnimi obveznimi študijskimi vsebinami. Višina 
dodeljene namenske denarne pomoči ne sme presegati dejanskega stroška obvezne študijske 
vsebine. Komisija lahko v primeru nejasnosti ali dvomov, po lastni presoji, od prosilca zahteva 
dodatna pojasnila oziroma dokazila. 
 
6.2. Izredna dodelitev denarne pomoči 
 

Ne glede na prejšnje določbe lahko na predlog ravnatelja komisija obravnava tudi vloge 

prosilcev, ki sicer ne zadostujejo pogojem iz tč. 4/II, alineja 3 in tč. 6.1., vendar je 

njihova stalna ali novonastala socialna stiska tako velika, da je dodelitev pomoči nujna za 

nadaljevanje študija. Pogoj je pisna vloga študenta z opredelitvijo socialnega stanja in 

predložena dokumentacija iz tč. 5. Komisija o dodelitvi pomoči odloči na podlagi 

predloga ravnatelja, pisne vloge študenta in predložene dokumentacije, ter po potrebi 

opravljenega razgovora s prosilcem.  

 
Izbirni postopek prosilcev, ki jim bo dodeljena pomoč 
 
Na podlagi pisne prošnje, vlog, dokazil in morebitnega individualnega razgovora s prosilcem bodo 
člani razpisne komisije neodvisno pregledali in podali svoj predlog, ki ga bo potrdila komisija na 
skupni seji.  
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Na podlagi vloge, morebitnega zapisnika in ugotovitve komisije izda predsednik komisije predlog 
pisnega sklepa, ki ga mora potrditi direktor/ravnatelj. En izvod sklepa se shrani v arhivu komisije, 
drugi pa vroči prosilcu. Sklep komisije, ki ga potrdi direktor/ravnatelj, je dokončen. 
 
 

7) Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve 
vlog ter opremljenost vlog 

 
 
Roki za predložitev vlog: 10.12. 2021, 15.1. 2022, 15.2. 2022, 10.3.2022, 3. 4. 2022, 8. 5. 2022, 5. 
6. 2022, 3. 9. 2022, 8. 10. 2022, 5. 11. 2022 in 3. 12. 2022. 
 
Ne glede na navedene roke se razpis zaključi ob porabi predvidenih oziroma razpoložljivih 
sredstev, opredeljenih v točki 3., 1. alineja. 
 
Način predložitve: 
 
Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto ali osebno vročiti v tajništvo 
Zavoda. Naslov za pošiljanje: 
 
 
  
Prometna šola Maribor 
Višja prometna šola 
Sklad za pomoč študentom 
Preradovičeva ulica 33 
2000 Maribor 
 
 
Opremljenost vloge: 
 
Vlogo za razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: 
»Ne odpiraj - Vloga za dodelitev pomoči študentom VPŠ«. 

 
Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca. 
 
Vloga je popolna, če je pravilno opremljena in oddana do roka, v katerem komisija zaseda in 
odloča o izboru. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vlagatelj 
mora vlogo dopolniti v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge. 
 
 

8) Rok, v katerem  bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa 
 
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 15-ih dni od zadnjega dneva 
posameznega roka, določenega za oddajo vlog. 
 
Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe, sicer se 
šteje, da je posamezni prosilec od razpisa odstopil. Pri sklepanju pogodb o dodelitvi enkratne 
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denarne pomoči Študijski sklad upošteva prednostni vrstni red prosilcev glede na točkovanje 
njihove vloge (večje število točk pomeni višjo uvrstitev). 
 

9) Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani VPŠ Maribor. 
 
Dodatne informacije:  
02/429 4 106 (dr. Marko Rajter)  
02/429 4 140 (Irena Ovčar, tajništvo Zavoda) 
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola 
Študijski sklad       Prejeto:  
Preradovičeva ulica 33      Številka spisa:  
2000 Maribor 
 

VLOGA ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE ALI MATERIALNE POMOČI 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU 
 
Ime in priimek:  ________________________________________________________________ 
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št.): _____________________________________ 
Poštna številka in kraj: 
________________________________________________________________ 
Naslov, kamor želite prejeti pošto (ulica, hišna št.): __________________________________ 
Poštna številka in kraj: 
________________________________________________________________ 
Telefon:  ________________________________________________________________ 
 
EMŠO: _____________________________________ 
Davčna številka: ______________________________ 
Številka osebnega računa: _______________________________,  
ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)_________________________________________,  
poslovna enota _________________________ . 
 
Spodaj podpisani-a, ______________________________, rojen-a  __________________, v / na 
_________________________,: 
 

• navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih uporabi 
Višja prometna šola Maribor za potrebe postopka dodeljevanja nepovratne denarne ali 
materialne pomoči; 

• seznanjen-a sem, da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov 
dolžan/na vrniti neupravičeno prejeto denarno ali materialno pomoč skupaj z zamudnimi 
obrestmi, določenimi v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in 
temeljni obrestni meri od dneva neupravičeno prejete pomoči; 

• prostovoljno prilagam in dovoljujem uporabo vseh dokazil in potrdil, ki so potrebna za 
ugotavljanje moje trenutne stiske in splošnega socialnega položaja. 

 
Datum: ________________                                        Podpis: __________________________ 
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Prometna šola Maribor 
Višja prometna šola 
Študijski sklad VPŠ 
Preradovičeva ulica 33 
2000 Maribor 
 
Datum: ____________ 
 
 

IZJAVA O AKTIVNEM ČLANSTVU V ŠTUDENTSKEM SERVISU 
 
 

Prosilec-ka _________________________________________, rojen-a ________________, v/na 

_______________________________, potrjujem, da kot aktiven član opravljam občasna/začasna 

dela na podlagi napotnice naslednjih študentskih servisov: 

1. Naziv študentskega servisa  

_______________________________________________________,  

2. Naziv študentskega servisa  

________________________________________________________,  

3. Naziv študentskega servisa  

________________________________________________________,  

4. Naziv študentskega servisa  

________________________________________________________,  

 

ter prostovoljno prilagam dokazila o zaslužkih za opravljena dela na podlagi napotnice 

pooblaščene organizacije (študentskega servisa) za obdobje zadnjih šestih mesecev (od meseca 

__________ do vključno meseca __________ 20___), ki so potrebna za ugotavljanje 

upravičenosti do nepovratne denarne ali materialne pomoči. 

 

 

 

                                                                                Podpis: _______________________ 
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Prometna šola Maribor 
Višja prometna šola 
Študijski sklad VPŠ 
Preradovičeva ulica 33 
2000 Maribor 
 
Datum: ____________ 
 

IZJAVA O OSEBNIH RAČUNIH 
 
 

Prosilec-ka _________________________________________, rojen-a ________________, v /na 

_______________________________, potrjujem, da imam odprt osebni račun na sledeči-h 

banki-ah oz. hranilnici-ah: 

 

5. Naziv banke  _______________________________________________________,  

      številka osebnega računa _______________________________; 

6. Naziv banke ________________________________________________________,  

      številka osebnega računa _______________________________; 

7. Naziv banke ________________________________________________________,  

      številka osebnega računa _______________________________; 

8. Naziv banke ________________________________________________________,  

      številka osebnega računa _______________________________; 

 

ter prostovoljno prilagam dokazila o osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje 

upravičenosti do nepovratne denarne ali materialne pomoči Sklada za pomoč študentom višje 

prometne šole Maribor. 

 

 

 

                                                                                Podpis: ___________________________ 
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Prometna šola Maribor 
Višja prometna šola 
Študijski sklad VPŠ 
Preradovičeva ulica 33 
2000 Maribor 
 
Datum: ____________ 
 
 
 

IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI 
 
 
 
 

Spodaj podpisani/a _____________________________________,  rojen-a 

___________________,  v/na ________________________________, s svojim podpisom 

zagotavljam, da nisem prijavljen/a na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oz. 

nisem v rednem delovnem razmerju. 

 

 

 

 
 

            Podpis:  ___________________________ 
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IZJAVA O BIVANJU V LASTNEM GOSPODINJSTVU 
 
 
 
 

Spodaj podpisani/a _____________________________________, rojen-a 

___________________, v/na ________________________________, s svojim podpisom 

zagotavljam, da bivam v lastnem gospodinjstvu, neodvisno od oseb, ki so me po Zakonu o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžne preživljati.  

 

 

 

 
 
                                                                               Podpis: _______________________  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


