Pogosto zastavljena vprašanja na Poziv Študentske organizacije Slovenije za dodelitev nepovratne
denarne pomoči študentom ob izbruhu koronavirusa
1. Se na poziv lahko prijavimo tudi tuji študenti in študenti višjih šol?
Da, razpis med upravičence šteje tudi tuje študente, izredne študente, študente višjih šol ter slovenske
študente, ki študirajo v tujini.

2. Se na poziv lahko prijavimo tudi študenti, ki smo v Sloveniji na Erasmus+ izmenjavi?
Ne, poziv je namenjen študentom, ki so vpisani na slovenski višje- ali visokošolski zavod, kar študenti, ki
študirajo na izmenjavi, niso.

3. Se na poziv lahko prijavimo tudi študenti, ki sicer študiramo v Sloveniji, a smo v tujini na
Erasmus+ izmenjavi?
Da, ti študenti ste vpisani na slovenski višje- ali visokošolski zavod v Republiki Sloveniji.

4. Se na poziv lahko prijavimo tudi izredni dijaki?
Ne, razpis je namenjen samo osebam s statusom študenta, zato dijaki, redni ali izredni, do sredstev iz razpisa
niso upravičeni.

5. Kje lahko pridobim bančne izpiske?
Izpiske iz računa lahko pridobiš preko spletne banke ali zanje zaprosiš banko, pri kateri imaš odprt račun.
Bančni izpiski so lahko kopije in ni potrebno, da so podpisani in/ali ožigosani.

6. Ali se v višino prejemkov za določeno časovno obdobje šteje tudi štipendija in preživnina ali
samo študentsko delo?
V višino prejemkov za časovno obdobje med 1. novembrom 2019 in 30. aprilom 2020 se upoštevajo vsi
prihodki (8. alineja v 3. poglavju razpisa), med zaslužke za obdobje med 1. aprilom 2019 in 31. marcem 2020
pa neto zaslužki iz študentskega dela (9. alineja v 3. poglavju razpisa).

7. Se pri izračunu povprečnega dohodka upoštevajo bruto ali neto prihodki iz študentskega
dela?
Upoštevajo se neto nakazila na tekoči račun.
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8. Za bivanje pri zasebniku nimam sklenjene najemne pogodbe, kljub temu, da lahko dokažem
plačevanje najemnine.
Če je mogoče, prijavi dodajte najemniško pogodbo ali izjavo lastnika o višini mesečnih stroškov najema in
drugih stroškov, če ti niso vključeni v najemnino. Podatki se bodo uporabili izključno za namene tega poziva
in so varovani osebni podatki.

9. Je mogoče pridobiti besedilo poziva in prijavnega obrazca v angleškem jeziku?
Razpisne in prijavne dokumentacije zaradi obširnosti dokumentov žal ne moremo zagotoviti v tujih jezikih.

10. Vlogi sem pozabil/-a priložiti dokazila ali jih lahko oddam po elektronski pošti?
Ne, manjkajoče dokumente je potrebno poslati po pošti z navedbo, da gre za dopolnitev že poslane vloge.
Poziv ne predvideva možnosti pošiljanja po elektronski poti.

