
                                
                                                                                                                                                                                                              

 
 

P R I J A V A   
za dodelitev spodbude za študente iz socialno šibkejših 

okolij za pogodbeno leto 2019  
 

Priimek in ime študenta:     

 
Tip mobilnosti (ustrezno obkrožite) 

 
ERASMUS 
ŠTUDIJ  

    
          /   ERASMUS PRAKTIČNO USPOSABLANJE  
 

Matična fakulteta na Univerzi v Mariboru 

  
   

Stopnja študija na UM v študijskem  letu 
izmenjave - 2018/19 

  

Letnik vpisa na UM v študijskem  letu 
izmenjave - 2018/19:  

   

Predviden datum pričetka ERASMUS 
aktivnosti v tujini 

  

Predviden datum zaključka  
ERASMUS aktivnosti v tujini 

  

 

PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI: 

- originalno ali uradno overjeno kopijo veljavne Odločbe Centra za socialno delo, 

ki dokazuje, da v času oddaje prijave in obvezno pred pričetkom mobilnosti v tujini, študent sam ali član 

skupnega gospodinjstva prejema eno izmed spodaj navedenih petih socialnih pravic po Zakonu o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ustrezno obkrožite):  

1. državna štipendija,   2.  denarna socialna pomoč,   3.  otroški dodatek,  

4 .  varstveni dodatek ali  5.   dodatek za velike družine. 

V primeru, da se odločba ne glasi na vaše ime (ime študenta ki odhaja na študij v tujino), je potrebno 

obvezno priložiti tudi originalno »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem 

gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od zgoraj navedenih socialnih pravic. To potrdilo in uradno 

overitev odločbe CSD,  lahko pridobite na Upravni enoti. 

V primeru, če je študent oddal vlogo za pridobitev odločbe na CSD in odločba v času oddaje prijave za 

Erasmus finančno dotacijo, še ni bila izdana, lahko tej prijavi izjemoma začasno predloži le potrdilo o 

vloženi vlogi, ki dokazuje, da ste na Center za socialno delo vložili zahtevek za pridobitev odločbe CSD. 

PRIJAVO JE POTREBNO POSLATI NA NASLOV:  

Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 
15, 2000 Maribor 

Nepopolne prijave (brez originalnih odločb CSD ali uradno overjenih kopij oz. potrdil o vloženi vlogi na CSD) 
ne bodo obravnavane! 

Datum: _____________________ PODPIS ŠTUDENTA (original): _____________________________   


