ZAHTEVEK UDELEŽENCA*
sofinanciranega po 3. A točki javnega razpisa
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v
Ljubljani«
Podatki o udeležencu:
Ime in priimek udeleženca:
Naslov, pošta in kraj udeleženca:
Številka pogodbe o sofinanciranju:
(izpolni univerza)
Datum priprave zahtevka:

Podatki o študiju, za katerega se uveljavlja stroške:
Študijsko leto:
Članica univerze,
na kateri je
udeleženec
vpisan:
Ime študijskega
programa:
Letnik študija:

SPECIFIKACIJA STROŠKOV
Zap.
št.

1

2

3

3.1

Opis stroška

Vrednost v
EUR

Šolnina
celotna (vendar največ 4.000,00 EUR na posamezni letnik)
Priložena dokazila:
originalni račun za šolnino, ki se glasi na ime udeleženca (vpišite številko in
datum izdaje):
originalno dokazilo o plačilu računa (označite):
bančni izpisek
blagajniški prejemek
drugo (navedite):
potrdilo o vpisu (dokazilo je potrebno obvezno priložiti ob prvem zahtevku
za študijsko leto, za katerega se uveljavlja povračilo stroškov)
Denarna spodbuda za študij
Izjavljam, da v študijskem letu (napišite katerem) 201 /201 nisem zaposlen,
samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje.
Priložena dokazila:
potrdilo Zavoda za zaposlovanje
potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stroški udeležbe na mednarodni konferenci v tujini (navedite kateri in kdaj):
, ki je potekala od
dne:
do dne:
.
Priložena dokazila:
program konference, v katerem je navedeno ime udeleženca ali vabilo na dogodek:
kopija prispevka (navedite kaj):
dokazilo o udeležbi (npr. potrdilo organizatorja)
Stroški prevoza

3.2

3.3

Priložena dokazila:
račun oz. vozovnica, če je iz nje vidna cena (vpišite številko in datum
izdaje):
.
originalno dokazilo o plačilu računa (označite):
bančni izpisek
blagajniški prejemek
drugo (navedite):
Stroški namestitve
Priložena dokazila:
račun za namestitev (vpišite številko in datum izdaje):
originalno dokazilo o plačilu računa (označite):
bančni izpisek
potrdilo o plačilu z gotovino
drugo (navedite):
Stroški dnevnic
Čas bivanja na kraju konference od dne
do dne
, skupaj dni
.
Priložena dokazila:
dokazilo o času bivanja na kraju dogodka
vozovnice
račun o nastanitvi
drugo (navedite):

Opombe k zahtevku:

IZJAVA:
Doktorski študij poteka v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Stroški, ki so vključeni v zahtevek, se
nanašajo na pogodbo ter za njih doslej nisem prejel sredstev iz evropskega proračuna, proračuna
Republike Slovenije ali proračunov lokalnih skupnosti. Podatki v zahtevku so pravilni. Potrjujem, da
sem seznanjen z dejstvom, da je napačna navedba podatkov v zahtevku podlaga za odstop univerze od
pogodbe oziroma vračilo že prejetih sredstev s strani udeleženca ter da je napačna navedba podatkov v
zahtevku kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in bo v skladu s kazenskim
pravom Republike Slovenije preganjano.

Kraj:
Datum:
Podpis udeleženca:
________________________________
Priloga:
Dokazila o upravičenih stroških, označena v zahtevku. (POZOR: Dokazila morajo biti zložena v vrstnem redu, kot so
navedena v specifikaciji stroškov.)
* Obrazec »Zahtevek udeleženca za sofinanciranje po točki 3. A« je enoten za vse udeležence. Udeleženci zahtevek izpolnijo
v skladu s pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija (npr. udeleženci, ki niso upravičeni do denarne spodbude za študij,
te točke v zahtevku ne izpolnjuje
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