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Priloga 1 - Status študentov na sami lokaciji, dnevnih 

migrantov in izven lokacije 

Spodnji seznami določajo status študentov: na sami lokaciji, dnevni migranti ali izven lokacije. 

Študentje, vpisani na programe s sedežem v Trstu 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci Trsta, Milj, Doline, Repentabra, Zgonika in Devina-Nabrežine 

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci Tržiča, Štarancana, Ronk, Doberdoba, Gradišča, Zagraja, Foljana, Sredipolja, Špetra ob Soči, 

Turjaka, Červinjana, Škocjana ob Soči in prebivalci sledečih občin onkraj državnih meja: Koper, Hrpelj-

Kozina, Divača, Izola, Piran, Postojna, Pivka, Sežana, Vipava ter naslednjih lokacij: Koseze in Podgrad 

občine Ilirska Bistrica.  

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   

Študentje, vpisani na programe s sedežem v Vidmu 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, 

Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Videm.  

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Aiello, Artegna, Ahten, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buja, Buttrio, 

Koprivno, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Červinjan, Chiopris Viscone, Čedad, 

Codroipo, Colloredo di Montealbano, Krmin, Coseano, Vodnjan, Fojda, Fagagna, Flaibano, Humin, 

Gonars, Gorica, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, 

Mortegliano, Moruzzo, Moš, Neme, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San 

Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al 

Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Čenta, Tavorjana, Torviscosa, Treppo Grande, 

Taržizem, Trivignano Udinese, Višek. 
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Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   

Študentje, vpisani na programe s sedežem v Gorici 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Fara, Gorica, Moš, Števerjan, Sovodnje in izven državnih meja Nova Gorica.  

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Buttrio, Koprivno, Krmin, Doberdob, Devin-Nabrežina, Foljan Sredipolje, Gradišče, 

Manzano, Mariano del Friuli, Medja vas, Tržič, Moraro, Romans d’Isonzo, Ronke, Zagraj, Škocjan ob Soči, 

San Giovanni al Natisone, Šlovrenc, Špeter ob Soči, Štarancan, Turjak, Videm, Vileš. 

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   
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Študentje, vpisani na programe s sedežem v Pordenonu  

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, 

Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.  

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, 

Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, 

Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al 

Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro. 

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   

Študentje, vpisani na programe s sedežem v Huminu 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Artegna, Bordano, Buia, Humin, Magnano in Riviera, Montenars, Osoppo, Trasaghis in 

Venzone.  

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Amaro, Ahten, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Monte Albano, 

Coseano, Dignano, Fojda, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Neme, Ragogna, 

Reana del Rojale, Rezija, Resiutta, Rive d 'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Čenta, 

Tavagnacco, Tolmeč, Treppo Grande, Taržizem, Videm, Verzegnis. 

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   
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Študentje, vpisani na programe s sedežem v Portogruaru 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone 

Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, 

Caorle. 

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, 

Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, 

Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Teor. 

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.   

Študentje, vpisani na programe s sedežem v Coneglianu 

NA SAMI LOKACIJI:  

Prebivalci krajev Codogne, Colle Umberto, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, 

San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola in Vittorio 

Veneto.  

DNEVNI MIGRANTI: 

Prebivalci krajev Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del 

Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San 

Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano. 

Prebivalci vseh občin izven lokacije, ki se ne nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo 

javnih stanovanjskih struktur ali drugih oblik nastanitve preko privatnikov oziroma podjetij.   

IZVEN LOKACIJE:  

Prebivalci iz vseh drugih občin, ki se nastanijo v bližini univerze, in se proti plačilu poslužujejo javnih 

stanovanjskih struktur ali drugih privatnih oziroma podjetnih stanovanj za obdobje, ki ni krajše od 10 

mesecev.    
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Priloga 2 – Pregled seznama držav v razvoju po 

Ministrskem odloku dne 6. maja 2020 št. 62 
 

Afganistan  Salomonovi otoki  
Angola  Somalija  
Bangladeš  Južni Sudan  
Benin  Sudan  
Butan  Tanzanija  
Burkina Faso               Vzhodni Timor   
Burundi  Togo  
Kambodža  Tuvalu  
Centralnoafriška republika  Uganda  
Čad  Vanuatu  
Komori  Jemen  
Vzhodni Kongo  Zambija  
Džibuti  Zimbabve 
Eritreja   
Etiopija  
Gambija   
Gvineja  
Gvineja-Bissau  
Haiti  
Kiribati  
Severna Koreja  
Laoška ljudska demokratična republika  
Lesoto  
Liberija  
Madagaskar  
Malavi  
Mali  
Mavretanija  
Mozambik  
Burma  
Nepal  
Niger  
Ruanda  
Sveti Tomaž in Princ  
Senegal  
Sierra Leone  
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Priloga 3: Nadomestilo notarskega zapisa 

NADOMESTILO NOTARSKEGA ZAPISA 

(47. člen Predsedniškega odloka št. 445 dne 28. decembra 2000 – oproščeni taks in pristojbin v skladu s  37. členom 

Predsedniškega odloka št. 445 dne 28. decembra 2000) 

 

Spodaj podpisani 

Priimek  Ime   

 

Davčna 

številka 

                

 

Rojen v  občina  dne  

 

Stanujoč v  občina  

 

Naslov:   poštna 

številka 

 

 

Vpisan v študijsko 

leto 

 v  letnik programa  

 

na  od  serijska 

številka 

 

 

IZJAVLJA 
(glede stanja, osebnih lastnosti ali dejstev, ki so neposredno znana zainteresirani stranki)  

 
 
da ni dosegel kreditnih točk, ki so potrebne za dodelitev ugodnosti ARDISS za študijsko leto 2020/2021 
do 10. 8. 2020 zaradi spodaj navedenih vzrokov (odkljukajte eno ali več možnosti): 
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 A   Eden ali več predmetov študijskega programa ni/niso bil/i vzpostavljen/i v elektronski 

obliki, prav tako niti izpiti tega/teh predmeta/ov v obsegu ________ kreditnih točk (pojasniti, 
kateri predmet(i) in navesti vrednost vsakega predmeta)  

 
Opis izpita KT 

  

  

  

  

 
 B   Preklicani izpiti v obsegu ________ kreditnih točk (pojasniti, kateri predmet(i) in navesti 

vrednost vsakega predmeta)   
 

Opis izpita KT 

  

  

  

  

 
 C   Preklic obdobja mednarodne mobilnosti in posledična nezmožnost opravljanja izpitov 

(pojasniti, kateri predmet(i) in navesti vrednost vsakega predmeta)  
 

Opis izpita KT 

  

  

  

  

 
 D   Šibka ali odsotna wi-fi povezava (to je treba umestiti dva konteksta, in sicer ali se nanaša 

na celotno obdobje lockdown-a in se nanaša na odsotnost povezave v kraju začasnega ali 
stalnega prebivališča ali pa če se nanaša na potek določenih izpitov; v tem drugem primeru 
navedite, za katere izpite gre in koliko kreditnih točk ima vsak izmed njih). V ta namen priložite 
dodatno dokumentacijo, kot npr. elektronsko sporočilo za univerzo, konservatorij ali Ardiss 



9 

 

 

Opis izpita KT 

  

  

  

  

 
 E   Pomanjkanje primerne digitalne naprave (prenosnega računalnika ali tablice), s katero 

bi lahko sledili spletnim predavanjem in/ali izvajali izpite na daljavo (to je treba umestiti dva 
konteksta, in sicer ali se nanaša na celotno obdobje lockdown-a in se nanaša na odsotnost 
povezave v kraju začasnega ali stalnega prebivališča ali pa če se nanaša na potek določenih 
izpitov; v tem drugem primeru navedite, za katere izpite gre in koliko kreditnih točk ima vsak 
izmed njih). V ta namen priložite dodatno dokumentacijo, kot npr. elektronsko sporočilo za 
univerzo, konservatorij ali Ardiss 

 
Opis izpita KT 

  

  

  

  

 
 F   Pomanjkanje primernega prostora, v katerem bi sledili spletnim predavanjem in/ali 

izvajali izpite na daljavo (to je treba umestiti dva konteksta, in sicer ali se nanaša na celotno 
obdobje lockdown-a in se nanaša na odsotnost povezave v kraju začasnega ali stalnega 
prebivališča ali pa če se nanaša na potek določenih izpitov). V ta namen priložite dodatno 
dokumentacijo, kot npr. družinski status in tloris hiše oziroma druge dokumente, ki potrjujejo 
razpoložljive prostore in število komponent.  

 
Opis izpita KT 
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Podpisani se zaveda, da v primeru neresničnih izjav in laži, prisotnih v dokumentu, stopijo v veljavo 
kazenske sankcije, določene pod 76. členom Predsedniškega odloka št. 445 dne 28. decembra 2000 in 
izguba vseh dodeljenih sredstev (75. člen Predsedniškega odloka dne 28. decembra 2000, št. 445).  

 

 

 

Kraj in datum: 
DEKLARANT 

________________________________________ 

 

OPOMBA: Ta izjava se podpiše in pošlje, v skladu z 38. členom, 2. odstavkom Predsedniškega odloka št. 

445/2000, skupaj z neoverjeno kopijo slike za dokumente sprednje in zadnje platnice 

deklarantovega osebnega dokumenta 
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INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

v skladu s 13. in 14. členom uredbe EU 2016/679 

V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oz. SUVP – Splošna uredba o varstvu 

podatkov), v nadaljnjem besedilu "Uredba", se sledeče informacije posredujejo zainteresirani stranki. 

1. Lastnik obdelave osebnih podatkov je ARDISS, to je upravni vodja, ki ima svoj sedež v Trstu na ulici Salita Monte Valerio, 3, tel. 
0403595326/328, e-mail direzione@ardiss.fvg.it   PEC ardiss@certregione.fvg.it 

2. Nadzornik za varstvo podatkov je dr. Mauro Vigini, Piazza Unità d'Italia, 1 Trieste, tel. 040 3773707, e-mail 
mauro.vigini@regione.fvg.it   

3. Pridobljeni osebni podatki se bodo obdelovali, ohranili in arhivirali za operativne, administrativno-računovodske in/ali druge 
namene, ki se nanašajo na upravljanje institucionalnih aktivnosti ARDISS-a, pa tudi za obveznosti v oziru na pravne obveznosti in 
za namene administrativne procedure, ki se nanaša na to nadomestilo notarskega zapisa, v vsakem primeru, v skladu z določbami 
6. člena, 3. odstavka Uredbe in člena 2-ter zakonodajnega dekreta 196/2003 (Zakonik o varstvu osebnih podatkov), kakor je bila 
spremenjena z zakonodajnim dekretom 10. avgusta 2018, št. 101. 

Obdelava bo tudi vzela v poštev osebne podatke, pridobljene, če bo to potrebno, od tretjih oseb, v skladu s 1. odstavkom 71. 
člena Predsedniškega odloka 445/2000, da se preveri verodostojnost tega nadomestila notarskega zapisa. 

4. Osebni podatki se bodo obdelovali v času, potrebnem za upravno dejavnost, povezano s to nadomestno izjavo, skladno z 
obveznostmi, povezanimi s pravnimi obveznostmi. Relativna hramba osebnih podatkov bo potekala v skladu s predpisi o zavrženju 
arhivskih dokumentov javnih uprav.  

 
5. Osebni podatki se lahko razkrijejo le v primerih, ko je to predvideno v okviru upravnega postopka, povezanega s to nadomestno 

izjavo (npr. objava lestvic v primeru postopkov, namenjenih ugotavljanju upravičencev do posebnih sredstev), in kadar koli je to 

potrebno z zakonom ali drugimi predpisi. 

6. Prenos osebnih podatkov ni predviden za prejemnike v državah, ki niso članice EU, ali za mednarodne organizacije. 

7. V zvezi z obdelavo takšnih podatkov ima uporabnik pravico pridobiti: 
Uredba (EU) 2016/679 zainteresiranim strankam podeljuje naslednje pravice:  

a) pravico do dostopa (člen 15 Uredbe (EU) 2016/679) ali do pridobitve, zlasti potrditve obstoja osebnih podatkov , navedbe izvora 

in kategorij osebnih podatkov, namena in načinov njihove obdelave, logike, ki se uporablja v primeru obdelave s pomočjo 

elektronskega orodja, identifikacijske podrobnosti o upravljavcu podatkov, o obdelovalcu podatkov in o subjektih ali kategorijah 

subjektov, ki so jim bili podatki o času hrambe, popravljanju, preklicu ali omejitvi obdelave osebnih podatkov sporočeni ali so jim 

lahko bili sporočeni, pravico do ugovora zoper njihovo obdelavo, pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu varstva osebnih 

podatkov; 

b) pravico do popravka (16. člen Uredbe (EU) 2016/679);  

c) pravico do izbrisa (17 člen Uredbe (EU) 2016/679);  

d) pravico do omejitve obdelave (18. člen Uredbe (EU) 2016/679);  

e) prenosljivosti podatkov (20. člen Uredbe (EU) 2016/679);  

f) pravico do ugovora (21. člen Uredbe (EU) 2016/679);  

g) pravico, da niso podvrženi odločitvam, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki povzroči pravne 

učinke nanje ali ki na podoben način znatno vplivajo na njih (22. člen Uredbe (EU) 2016/679). 

8. Pravica do pritožbe  

V primeru, da menijo, da obdelava njihovih osebnih podatkov poteka v nasprotju z določbami Uredbe EU 679/2016, imajo pravico 

vložiti pritožbo pri garantu, kot to zahteva čl. 77 Uredbe EU 679/2016, ali sprejeti ustrezne sodne ukrepe v skladu z 79. členom 

Uredbe EU 679/2016.  

mailto:direzione@ardiss.fvg.it
mailto:ardiss@certregione.fvg.it
mailto:mauro.vigini@regione.fvg.it
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Upravni vodja postopka: 

Dr. Patrizia Pavatti 
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Kontakt – Tržaški urad 

Informativna točka 

Salita Monte Valerio 3, 34127 Trst 

info.trieste@ardiss.fvg.it 

Tel: 040 3595205 

Faks: 040 3595352 

Urnik telefonskega centra: 

od ponedeljka do petka: 09:30–12:00  

Ostali koristni stiki 

Storitev  Telefonska številka 

Štipendija 

Prispevki za stanovanja 

Prispevki za mednarodno mobilnost 

Povračilo deželnega davka 

 

info.trieste@ardiss.fvg.it 040 3595205 

Nastanitve v tržaških in goriških 

univerzitetnih kampusih  
alloggi.trieste@ardiss.fvg.it 040 3595302/213 

Gostinske storitve in kartice za menzo  ristorazione.trieste@ardiss.fvg.it 040 3595357/207 

Tehnična pomoč   assistenza.informatica@ardiss.fvg.it    
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Kontakt – videmski urad 

Informativna točka 

Viale Ungheria 39 / b, 33100 Videm 

info.udine@ardiss.fvg.it 

Tel: 0432 245772 

 

Faks: 0432 245777  

Urnik telefonskega centra: 

od ponedeljka do petka: 09:30–12:00  

Ostali koristni stiki 

Storitev  
Telefonska 

številka 

Štipendija 

Prispevki za stanovanja 

Prispevki za mednarodno mobilnost 

Povračilo deželnega davka 

info.udine@ardiss.fvg.it  0432 245772 

Nastanitve Videm alloggi.udine@ardiss.fvg.it 0432 245714 

Nastanitve  Pordenone Gorica Humin alloggi.udine@ardiss.fvg.it 
0432 245715 

0432 245716 

Gostinske storitve in kartice za menzo info.udine@ardiss.fvg.it 0432 245717 

Tehnična pomoč   assistenza.informatica@ardiss.fvg.it    

 


