Navodila za kandidate, ki oddajajo prošnjo za subvencionirano bivanje za študijsko leto 2013/2014
Rubrika v prošnji
Referenca na dokazilo v razpisu

Poimenovanje dokazila v prošnji (šifrant)

Dokazila o dohodkih družinskih članov, ki Dohodek iz kmetijstva
niso zavezanci za napoved za odmero
dohodnine in so v letu 2012 prejemali
Dohodek iz opravljanja dejavnosti
dohodke in osebne prejemke

Posebne
Podatki za
Priloge
socialne in
izračun
družinskih
zdravstvene
točk
članov
razmere

Potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskih
in gozdnih površin za leto 2012.

X

Odločba o odmeri davka od dohodka iz
dejavnosti, iz katere je razviden dobiček
pred obdavčitvijo in obračunani prispevki za
socialno varnost za zavezanca za leto 2012.

X

Samostojni ustvarjalci na področju kulture,
ki jim je priznana pravica do plačila
prispevkov za socialno varnost iz sredstev
državnega proračuna: potrdilo o plačanih
prispevkih za leto 2012.
Pokojnine in nadomestila (tudi pokojnine iz
tujine): obvestilo ZPIZ-a o bruto prejemkih
za leto 2012.
Dokazilo o preživnini.

X

Dokazilo o uvedenem izvršilnem postopku
pristojnega sodišča (preživnina ni izterljiva).

Dokazilo, da preživnina ni izterljiva.

X

Dokazilo o upravičenosti do nadomestila
preživnine
Potrdilo centra za socialno delo o rejništvu

Nadomestilo preživnine.

X

Rejnine.

X

Potrdilo o plačanih prispevkih

Obvestilo ZPIZ-a o bruto prejemkih

Obvestilo centra za socialno delo o zvišanju
preživnin

Dokazila o dohodkih in osebnih
prejemkih družinskih članov, ki so jih

Opis priloge (se prikaže na prošnji kot
obrazložitev9

Dohodki in osebni prejemki pridobljeni v tujini Dokazilo o dohodkih in osebnih prejemkih
(bruto znesek)
pridobljeni v tujini (bruto znesek) za leto
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Opombe

Za dohodek iz dejavnosti, velja
dohodek, dosežen z neodvisnim
samostojnim opravljanjem
dejavnosti, ne glede na namen in
rezultat opravljanja dejavnosti vsake podjetniške, kmetijske ali
gozdarske in z njima povezane
dejavnosti, poklicne dejavnosti ali
druge neodvisne samostojne
dejavnosti, vključno z izkoriščanjem
premoženja in premoženjskih pravic.

X

X

X

Obvestilo centra za socialno delo o
zvišanju preživnin v 2012.

Rubrika v prošnji
Referenca na dokazilo v razpisu

Poimenovanje dokazila v prošnji (šifrant)

pridobili v tujini v letu 2012
Soglasje družinskega člana, da pisarna za
študentske domove od Davčne uprave
Republike Slovenije in drugih pristojnih
organov sama pridobi podatke o
njegovih dohodkih v letu 2012
Dokazila o dohodkih študenta in
družinskih članov, ki v prošnji niso
podpisali soglasja, da pisarna za
študentske domove od Davčne uprave
Republike Slovenije in drugih pristojnih
organov sama pridobi podatke o njihovih
dohodkih v letu 2012
Dokazilo o izjemnem učnem uspehu
oziroma obštudijski dejavnosti kandidata
(50 točk)

Opis priloge (se prikaže na prošnji kot
obrazložitev9

Posebne
Podatki za
Priloge
socialne in
izračun
družinskih
zdravstvene
točk
članov
razmere

2012.
SOGLASJE družinskega člana pisarni za
študentske domove za pridobitev podatkov o
dohodkih

Soglasje družinskega člana, da pisarna za
študentske domove sama pridobi podatke o
njihovih dohodkih od DURS in drugih
pristojnih organov.

X

Odločba o odmeri dohodnine za družinskega
člana

Dokazila o dohodkih študenta in družinskih
članov, ki niso dali soglasja, da pisarna za
študentske domove od DURS in drugih
pristojnih organov sama pridobi podatke o
njihovih dohodkih v letu 2012.

X

Maturitetno spričevalo s pohvalo

Maturitetno spričevalo s pohvalo.

X

Zlati maturant

Dokazilo, da je študent zlati maturant.

X

Mednarodna nagrada za umetniške dosežke

Mednarodna nagrada za umetniške
dosežke.
Dokazilo o statusu kategoriziranega
vrhunskega športnika in uvrstitvi do osmega
mesta na evropskem, svetovnem prvenstvu,
univerzijadi ali olimpijskih igrah.
Pohvala ali medalja na mednarodni
olimpijadi znanja.
Status umetnika, ki je izdelal umetniško
delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni
kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih,
dostopnih na področju Republike Slovenije
oz. je sodeloval na mednarodni razstavi ali
festivalu.
Udeležba
in
najvišje
mesto
na
mednarodnem tekmovanju na področju
znanstvenoraziskovalne
dejavnosti,
razvojne dejavnosti ali umetnosti.

X

Status kategoriziranega vrhunskega športnika
(50 točk)

Pohvala ali medalja na mednarodni olimpijadi
znanja
Status umetnika (50 točk)

Mednarodni
dosežki
na
področju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne
dejavnosti ali umetnosti
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X

X
X

X

Opombe

Rubrika v prošnji
Referenca na dokazilo v razpisu

Posebne
Podatki za
Priloge
socialne in
izračun
družinskih
zdravstvene
točk
članov
razmere
Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno Nagrajeno
znanstvenoraziskovalno,
X
ali umetniško delo na državni ali mednarodni razvojno ali umetniško delo na državni ali
ravni
mednarodni ravni.
Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo
Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo.
X
Poimenovanje dokazila v prošnji (šifrant)

Dokazilo o izjemnem učnem uspehu
Državna nagrada za umetniške dosežke
oziroma obštudijski dejavnosti kandidata Status umetnika (30 točk)
(30 točk)

Potrdilo pristojnega organa, da je
študent otrok padlega v vojni za
Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč
Dokazila pristojnih organov (center za
socialno delo, zdravnik specialist,
invalidska komisija, upravni organ) o
težkem socialnem ali zdravstvenem
položaju (najmanj 80% telesna okvara,
najmanj trimesečna neprekinjena
odsotnost od študijske dejavnosti zaradi
bolezni ali materinstva v času študija,
prejemnik denarne socialne pomoči,
nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez
staršev oziroma skrbnikov).
Otrokov rojstni list, če želi kandidat
živeti skupaj s svojim otrokom

Opis priloge (se prikaže na prošnji kot
obrazložitev9

Državna nagrada za umetniške dosežke.

X

Status umetnika z umetniškimi dosežki na
področju Republike Slovenije.

X

Status kategoriziranega vrhunskega športnika Dokazilo
o
status
kategoriziranega
(30 točk)
vrhunskega športnika in uvrstitvi do tretjega
mesta na državnem prvenstvu.

X

Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz
znanja
Objava znanstvenoraziskovalne naloge ali
znanstvenega prispevka v strokovni reviji ali
zborniku
Potrdilo pristojnega organa, da je študent
otrok padlega v vojni za Slovenijo

Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz
znanja.
Objava znanstvenoraziskovalne naloge ali
znanstvenega prispevka v strokovni reviji ali
zborniku.
Potrdilo pristojnega organa, da je študent
otrok padlega v vojni za Slovenijo.

X

Potrdilo pristojnega organa, da je študent Potrdilo pristojnega organa, da je študent
žrtev naravnih nesreč
žrtev naravnih nesreč.
Dokazilo pristojnega organa o težkem Prejemnik denarne socialne pomoči,
socialnem položaju študenta
nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez
staršev oziroma skrbnikov.

X

Dokazilo pristojnega organa o
zdravstvenem položaju študenta

Rojstni list otroka

težkem 80% telesna okvara, najmanj trimesečna
neprekinjena odsotnost od študijske
dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v
času študija.

Otrokov rojstni list, če želi kandidat živeti
skupaj s svojim otrokom.
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X

X

X

x

X

Opombe

Rubrika v prošnji
Referenca na dokazilo v razpisu

Potrdilo pristojnega organa, da je
študent invalid upravičen do
spremljevalca, če želi z njim bivati

Poimenovanje dokazila v prošnji (šifrant)

Potrdilo pristojnega organa, da je študent
invalid upravičen do spremljevalca

Opis priloge (se prikaže na prošnji kot
obrazložitev9

Potrdilo pristojnega organa, da je študent
invalid upravičen do spremljevalca.

4

Posebne
Podatki za
Priloge
socialne in
izračun
družinskih
zdravstvene
točk
članov
razmere
X

Opombe

