Drugi poziv za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE za študente v stiski v letu 2019/2
Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE – 2019/2
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):
(Tiste, ki boste kot naslov za obveščanje navedli študentski dom, prosimo, da ažurno pregledujete
prispelo pošto v študentskem domu in upoštevate navedene roke za oddajo!)

Elektronska pošta:
Telefon (obvezno):
EMŠO:
Davčna številka:
Številka osebnega računa:
ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)

Spodaj podpisani/-a,
v / na
-

, rojen-a
:

navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih uporabi Zavod
Študentska svetovalnica za potrebe postopka dodeljevanja subvencioniranega bivanja;
seznanjen/a sem, da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžan/na
nemudoma se izseliti iz Študentske hiše SRCE;
prostovoljno prilagam in dovoljujem uporabo vseh dokazil in potrdil, ki so potrebna za ugotavljanje
moje trenutne stiske in splošnega socialnega položaja;
dovoljujem, da me Zavod Študentska svetovalnica obvešča preko elektronske pošte o oblikah
pomoči, ki jih izvaja za študente oz. njenih dejavnostih.

Datum: __________________________

Podpis: _________________________
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IZJAVA O OSEBNIH RAČUNIH in AKTIVNEM ČLANSTVU V
ŠTUDENTSKEM SERVISU
Prosilec-ka:
rojen-a
▪

v/na

potrjujem, da imam odprt osebni račun na sledeči-h banki-ah oz. hranilnici-ah:
1. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________;
2. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________;
3. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________.

▪ 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: ______________________________________________;
V kolikor niste aktiven član študentskega servisa to zapišite.

ter prostovoljno prilagam dokazila o osebnih prejemkih in o zaslužkih za opravljena dela na
podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študentskega servisa), ki so potrebna za
ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega bivanja v Študentski hiši SRCE, Zavoda
Študentska svetovalnica.

Datum: __________________________

Podpis: _________________________
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IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
Prosilec-ka:
rojen-a

v/na

s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem prijavljen/a na Zavodu RS za zaposlovanje
v evidenco brezposelnih oz. nisem v rednem delovnem razmerju.

Datum: __________________________

Podpis: _________________________

Drugi poziv za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE za študente v stiski v letu 2019/2
Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana

KONTROLNI SEZNAM
Preden pošljete prijavo, preverite, da vloga vključuje vse zahtevane dokumente:
(kontrolni seznam priložite vlogi)



pisna prošnja



izpolnjena vloga za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE;



fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;



podpisana izjava o nezaposlenosti;





potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani oz. potrdilo o
pavziranju;
fotokopija vseh bančnih kartic z obeh strani;
podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih
prejemkih;



potrdilo o prijavljenem začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji;



dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih šest mesecev;






izpis zaslužkov, prejetih na podlagi študentske napotnice študentskega servisa za obdobje
zadnjih šestih mesecev;
potrdilo ali fotokopija potrdila o gospodinjski skupnosti;
fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva (za koledarsko leto 2018)
oz. potrdilo ali fotokopija potrdila o prejetih dohodkih v preteklem letu (za koledarsko leto
2018, če niste bili davčni zavezanec) za člane gospodinjstva, ki so starejši od 15 let.

drugo (napiši kaj):
_______________________________________________________________________

