PRIJAVNICA ZA SPREJEM

FOTOGRAFIJA

OSEBNI PODATKI
Priimek in ime: __________________________________________________________________________
Stalno prebivališče: ______________________________________________________________________
Poštna številka: _____________________

Kraj (pošta): ________________________________________

Občina: ___________________________

Župnija: ___________________________________________

Mobitel: __________________________

E-naslov: __________________________________________

Datum rojstva: _____________________

Kraj rojstva: ________________________________________

EMŠO: ___________________________

Srednja šola: _______________________________________

(Želena) fakulteta in smer študija: ___________________________________________________________
Leto prvega vpisa na navedeno fakulteto: ________
PODATKI ZA SPREJEM
1. Sodelovanje v prostovoljnih dejavnostih (npr. pri skavtih, v pastoralnih, prostovoljnih socialnih in
karitativnih dejavnostih, župnijskih, mladinskih in športnih dejavnostih …)
Priložite dokazila (ustanova, kontaktna oseba, tel. št.)
2. Socialni položaj (Podatke o socialnem položaju bomo uporabili izključno za potrebe postopka sprejema. Če podatkov ne boste
navedli, tega kriterija za sprejem v študentski dom pri vas ne bomo mogli upoštevati.):
 lanskoletni bruto dohodek staršev: ______________________ .

 število družinskih članov: ________ .

Priložite:
- kopijo informativnega izračuna dohodnine in potrdilo iz gospodinjske evidence, ki ga izda upravna enota, ali
- kopijo odločbe centra za socialno delo.
Vložil/-a bom prošnjo za subvencionirano bivanje v Študentskem domu Janeza F. Gnidovca (informacije na
strani www.stud-dom-lj.si in www.stanislav.si/studentski-dom-j-f-gnidovca):
 da

 ne

3. Oddaljenost stalnega prebivališča od Ljubljane: ___________ km.
Oddaljenost stalnega prebivališča od najbližje postaje javnega prometa: ________ km.
4. Šolski oz. študijski uspeh: (Priložite ustrezno potrdilo.)
 bodoči študentje: kopija spričevala 3. in 4. letnika srednje šole, dokazilo o uspehu na maturi ali
zaključnem izpitu
 ostali študentje: potrdilo o opravljenih izpitih
IZJAVA: S podpisom in oddajo prijavnice soglašam, da Študentski dom Janeza F. Gnidovca v skladu z
zakonom o varovanju osebnih podatkov uporablja moje osebne podatke za namen prijavnega
postopka. Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na tajništvo študentskega doma na
naslovu studentski.dom@stanislav.si. V skladu z zakonodajo lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek,
izbris ali omejitev njihove obdelave.

Kraj in datum: _____________________________ Podpis: _______________________________________
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