
 
 

Prošnja za pospeševanje kvalifikacijskih ukrepov za zagotovitev eksistence   
 

Ime  priimek  naziv  
 

Naslov (p. št., kraj, c.)  tel.:  
 

Datum rojstva  državljanstvo   
 

Osebni status     samska         poročena         ločena         vdovela  
 

Številka social. zavarovanja  pokojninsko zavarovana   da       ne  
 

Bančni podatki  
 

Št. računa  bančna številka  
 

Število nepreskrbljenih otrok v 
skupnem gospodinjstvu 
(datum rojstva in podatki o 
dejavnosti/izobraževanju otroka) 

 

 

Število oseb, živečih v gospodinjstvu:  
 

Ime predstojnika gospodinjstva  
 

 Podatki o dosedanji izobrazbi in finančnem položaju 
 

Najvišja zaključena izobrazba  
 

Trenutno zaposlena      da      ne zadnji/trenutni poklic  
 

Obseg zaposlitve  mesečni dohodek  
 

Prejemam preživnino       da       ne  v višini (mesečno)  
 

Prejemam javne 
podpore       da       ne Če, katere in v kateri 

višini? (mesečno)  
 

Oblika 
stanovanja   najemno stanovanje    lastninsko stanovanje    lastna hiša    stanovanjska skupnost 
 

Fiksni stroški/finančne obremenitve  
 

 Podatki o načrtovanem kvalifikacijskem ukrepu 
 

Vrsta izobrazbe  

 
 

Skupno trajanje izobraževanja  Pričetek izobraževanja  
 

Skupni stroški izobraževanja  Višina zaprošene podpore  
 

Cilj izobraževanja 
(oblika uporabe, navedba 
pričakovane zaposlitve) 

 

 

Za kaj se zaprosi 
za podporo? 
(enkratni dodatek, dodatek 
za dobo x mesecev  za 
financiranje tegale: 

 

                                                                                                                                 Obrnite! 
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Prošnji je treba priložiti naslednja dokazila: 
 

      potrdilo o državljanstvu ali časovno neomejeno dovoljenje za bivanje 
   listek o prijavi bivališča 
         dokazilo o dohodkih  
 
 1. s predložitvijo odločbe o dohodnini, potrdilo o prejemkih delojemalca, odločbe o določitvi davčne  
  vrednosti ali pri davkov prostih prejemkih s potrdilom izplačevalca prejemkov  
 2. O posebnih izdatkih, morebitnih davka prostih prejemkih ter inozemskih prejemkih je treba podati 

izjavo. Zlasti pri inozemskih dohodkih se lahko zahtevajo tudi druga dokazila o dohodkih ali dela  
  le-tega; 
 
 prošnje in odobritve oz. odklonitve drugih podpor ali dodatkov 
 poročni list ali listino o razvezi zakona 
  dokazila o kvalifikacijskem ukrepu 
 stroškovni načrt 
   
 
S svojim podpisom potrjujem pravilnost navedb in poleg tega potrjujem, da je bila možnost 
vseh siceršnjih javnih in zasebnih dodatkov izčrpana. S svojim podpisom nadalje sprejemam, 
da imajo nepravilni oz. nepopolni podatki oz. prekinitev ali ukinitev kvalificiranja za posledico 
takojšnjo terjatev vračila odobrenih podpornih sredstev s pribitkom obresti. 
 
Dosego cilja kvalifikacijskega ukrepa je treba dokazati po njegovem uspešnem zaključku.  
 
 
 
 
____________________ _____________________________________ 
(kraj, datum)                                                                       (lastnoročni podpis prosilke) 
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