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POZIV
FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR,
USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI
ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI
ŠTUDENTOM V STISKI ZA UDELEŽBO
NA POLETNI UNIVERZIJADI 2019

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski za udeležbo na poletni univerzijadi 2019

1. NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA POZIVA
Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana.
2. NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA
Namen poziva je:
 pomoč študentom članic ŠOU v Ljubljani, ki so v težjem socialnem položaju oz. so
izpostavljeni finančnim in podobnim stiskam, pri udeležbi na poletni univerzijadi 2019 iz
zadnjega odstavka tega poglavja;
 povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov iz
prejšnje alinee.
Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega poziva in so na njem izbrani, za namen enakopravnega omogočanja vsem študentom pri
udeležbi na poletni univerzijadi 2019 iz zadnjega odstavka tega poglavja.
Predmet poziva je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski v višini,
razvidni iz poglavja 6 te dokumentacije.
Sredstva za denarno pomoč po tem pozivu, v okvirni višini 3.500 €, so pridobljena iz naslova
rednega financiranja Fundacije Študentski tolar s strani Študentske organizacije Univerze v
Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).
Univerzijade so uradna mednarodna študentska tekmovanja, ki jih organizira Mednarodna
univerzitetna športna zveza, v katero je združenih 164 nacionalnih univerzitetnih športnih
organizacij. Univerzijade sodijo med vrhunska športna tekmovanja na katerih so dosežki
ovrednoteni skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji. Poleg promocije športa in športne odličnosti je smoter univerzijad promocija
mednacionalnega in medkulturnega sodelovanja ter izmenjave izkušenj in doživetij študentov in
vseh delov sveta.
30. poletna univerzijada, ki je predmet razpisa, bo potekala v Neaplju v Italiji med 3. in 14. julijem
2019.
3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI
I. Splošni pogoji:
Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:





imajo v študijskem letu 2018/19 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki
je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
imajo že potrjeno udeležbo na poletni univerzijadi 2019 iz prejšnjega poglavja v okviru
slovenske univerzitetne reprezentance;
imajo v Republiki Sloveniji urejeno stalno ali začasno bivališče;
imajo odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece,
preden se na ta poziv prijavijo.

Ne glede na prejšnji odstavek se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že
prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njuni obliki, višini oz.
razpisa, na podlagi katerih sta bili denarni pomoči dodeljeni.
Ne glede na prejšnja odstavka, do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji
Študentski tolar skupaj že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz.
na razpis, na podlagi katerega so bile te dodeljene.
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Fundacija Študentski tolar bo sama pridobila potrdila o uvrstitvi študentov v slovensko
univerzitetno reprezentanco, ki se bodo udeležili 30. poletne univerzijade 2019, in preverila, če
posamezni prosilec izpolnjuje ta pogoj poziva.
II. Ostali pogoji:


prosilec je v socialni stiski;



denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri udeležbi na univerzijadi po tem pozivu.

Razlogi za socialno stisko so lahko:
 povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu;
 nastop brezposelnosti vzdrževalca družine;
 smrt vzdrževalca družine;
 spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti;
 nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi
utemeljenih zdravstvenih težav;
 zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine;
 druge ekonomske ali socialne okoliščine.
Pod razloge za socialno stisko se ne upoštevajo vpisnina, študijska izmenjava ali šolnina.
4. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali
angleškem jeziku.
Prosilec NE potrebuje uradnega prevoda dokumentov, temveč naj priložene dokumente sam
prevede v enega od teh dveh jezikov, če je to potrebno (enako velja za valute).
I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci za točke 2, 3, 4,
6 so priloženi v nadaljevanju):
1

pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca);

2

izpolnjena vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči;

3

podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazil o
osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči;

4

podpisana izjava o nezaposlenosti;

5

fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;

6

štiri podpisane izvode Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski, s čimer se
prosilec strinja s pogodbenimi določili;

7

potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko
leto 2018/19;

8

izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje
zadnjih 3 polnih mesecev pred mesecem oddaje vloge, ki ga prosilci dobijo na
študentskih servisih, kjer so vpisani kot aktivni člani (v primeru oddane vloge v
mesecu maju, je potrebno poslati izpis zaslužkov od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019);

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski za udeležbo na poletni univerzijadi 2019

9

dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnje 3 polne mesece pred
oddajo vloge (v primeru oddane vloge v mesecu maju, je potrebno poslati bančne
izpiske od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 ) potrdila z interneta veljajo le v primeru, da so
podpisana in ožigosana s strani banke;

Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je potrebno priložiti tudi končno stanje na tem računu.

10 potrdilo ali fotokopijo potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti);
11 fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2017 ali 2018 oz.
fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2017 ali 2018 za vse člane
gospodinjstva, ki so starejši od 16 let.
Potrdilo lahko dobite na davčnem uradu v kraju vašega stalnega prebivališča.
Dodatno pojasnilo k dokumentaciji, zahtevani v tej točki:
Če je prijavitelj zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec priložiti:
odločbo o odmeri dohodnine prosilca za leto 2017 ali 2018;
odločbo o odmeri dohodnine za vse člane skupnega gospodinjstva, starejše od 16 let, za leto 2017 ali
2018.
V kolikor prijavitelj ali kdo izmed članov gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine, mora prosilec
priložiti:
potrdilo o prejetih dohodkih za leto 2017 ali 2018 (potrdilo se pridobi na FURS, če ga niste prejeli po
pošti). Velja tudi za prosilce, ki v koledarskem letu niso delali preko študentske napotnice.

12 kontrolni seznam (priložen razpisni dokumentaciji).
II. Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:






potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine (obvezno priložijo prosilci, ki imajo brezposelnega
vzdrževalca družine);
fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke in
pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala
na socialno ogroženost (kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca,
zdravniška potrdila, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
delo prosilca prek avtorske ali podjemne pogodbe (za zadnje tri mesece pred oddajo vloge).
5. MERILA ZA DODELITEV POMOČI

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna kriterija upoštevata trenutna stiska študenta in njegov
splošni socialni položaj.
Ocena splošnega socialnega položaja študenta se pridobi s točkovanjem po priloženem
točkovniku, ki ga sestavljajo točke za:


prejemke prosilca v zadnjih treh polnih mesecih pred mesecem oddaje vloge;



ekonomski položaj družine oz. gospodinjstva prosilca (zadnja dohodninska odločba
oziroma potrdilo o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2017 ali 2018);



delo preko napotnice študentskega servisa;
V kolikor prosilec k vlogi ne priloži primernega izpisa zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice
študentskega servisa, se smatra, da prosilec v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge ni opravljal
študentskega dela in se temu primerno to točkuje po točkovniku. Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega izpisa ne pozivamo. Smiselno se upošteva tudi delo preko podjemne ali avtorske pogodbe.



splošni položaj prosilca, ocenjen na podlagi pisne prošnje;
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brezposelnost starša oz. skrbnika (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, ki priča o
brezposelnosti starša oz. skrbnika. Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega potrdila ne
pozivamo.



mnenje Centra za socialno delo o položaju prosilca (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega mnenja Centra za socialno delo, ki ga izda center na
zahtevo prosilca izključno za namen mnenja kot priloge prijave na ta poziv (odločbe centra za primere
štipendij idr. se ne upoštevajo). Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega mnenja ne pozivamo.



zdravniško potrdilo, potrdilo o invalidnosti (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega zdravniškega potrdila, ki priča o hudi bolezni ali poškodbi
prosilca, ki se je pripetila v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge in iz katerega je razvidno, da je to
stanje občutno vplivalo na socialni ali študijski status prosilca. Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega potrdila ne pozivamo.



rojstni listi otrok (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženih rojstnih listov otrok. Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega izpisa ne pozivamo.



izreden dogodek oz. situacija v zadnjih 6 mesecih (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru, da se je v največ zadnjih 6 mesecih pred oddajo vloge znašel v
situaciji na katero sam ne more vplivati in je povzročila hudo materialno ogroženost, ki pred tem ni bila
prisotna. Ti razlogi so lahko:
povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu;
nastop brezposelnosti vzdrževalca družine;
smrt vzdrževalca družine;
spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti;
nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi utemeljenih
zdravstvenih težav;
zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine.

6. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog in dokazil člana komisije Fundacije
Študentski tolar neodvisno drug od drugega pregledata in točkujeta vlogo, tretji ocenjevalec pa
preveri njuni oceni (seštevek točk). Če se oceni (seštevka točk) razlikujeta, tretji ocenjevalec
poda svoj predlog, ki ga potrdi komisija. Na podlagi vloge in ugotovitve komisije izda komisija
predlog sklepa predsedniku uprave, ki na podlagi vloge in odločitve komisije izda odločbo. En
izvod sklepa se hrani v arhivu Fundacije Študentski tolar, drugi pa vroči prosilcu.
Prosilec ima na izrečen sklep možnost pritožbe na način, kot bo določen v izrečenem sklepu.
Do enkratne denarne pomoči v višini 350,00 € (z besedami: tristo petdeset evrov) bodo
upravičeni tisti prosilci, ki bodo dosegli najmanj 37 točk.
Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 30 dni od prejema popolne
vloge.
Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi denarne pomoči. Pogodba je priložena temu
pozivu in jo mora prosilec v štirih izvodih poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca
odobrena, bosta Fundacija Študentski tolar in Slovenska univerzitetna športna zveza dokončno
izpolnili pogodbo in izvod pogodbe izročili prosilcu. Pogodba prosilca, ki ne bo dosegel
minimalnega številka točk za pridobitev denarne pomoči po tem pozivu, ne bo dokončno
izpolnjena.
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7. OBLIKA DODELITVE, NAMEN IN NAČIN PORABE DENARNE POMOČI
Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov reševanja ekonomskega ali
socialnega problema pri udeležbi na poletni univerzijadi po tem pozivu.
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo na podlagi podpisane pogodbe v
imenu prosilca nakazana Slovenski univerzitetni športni zvezi, ki bo dodeljena sredstva
upoštevala kot prispevek prosilca za njegovo udeležbo na poletni univerzijadi.
8. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG
Rok za predložitev vlog je do vključno 11. 6. 2019 (velja poštni žig). Vloge se lahko oddajo v
času trajanja tega poziva.
Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška 6
1000 Ljubljana
Prosilec lahko namesto priporočene pošte odda svojo vlogo tudi osebno v pisarni Fundacije
Študentski tolar v času uradnih ur. Uradne ure in naslov pisarne so objavljeni na naši spletni
strani.
Opremljenost vloge: Vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna
ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči – poletna
univerzijada 2019«. Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno ter pravočasno predložena naročniku. V
primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi obvezne dokumentacije v skladu
z določili tega poziva (morebitne dodatne priloge prosilec priloži sam ob oddaji vloge). Vlagatelj
mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge, sicer se vloga
zavrže. Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo
komisija zavrgla.
9. DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija poziva je na voljo v pisarni Fundacije Študentski tolar v času uradnih ur (kraj in
čas sta objavljena na naši spletni strani) ali na telefonski številki: 01 438 02 19 ali preko e-pošte:
info@studentski-tolar.si ter na spletni strani www.studentski-tolar.si.
Prosilcem je v času uradnih ur omogočena tudi pomoč pri izpolnjevanju vloge.
Več informacij o univerzijadi po tem pozivu dobijo upravičenci pri Slovenski univerzitetni športni
zvezi.
10. TRAJANJE POZIVA
Poziv traja najkasneje do datuma iz prvega odstavka 8. poglavja tega poziva.
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11. SEZNAM VISOKOŠOLSKIH IN VIŠJEŠOLSKIH ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
1. Akademija za glasbo UL
2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL
4. Biotehniška fakulteta UL
5. Ekonomska fakulteta UL
6. Fakulteta za arhitekturo UL
7. Fakulteta za družbene vede UL
8. Fakulteta za elektrotehniko UL
9. Fakulteta za farmacijo UL
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
12. Fakulteta za matematiko in fiziko UL
13. Fakulteta za državne in evropske študije
14. Fakulteta za pomorstvo in promet UL
15. Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
16. Fakulteta za socialno delo UL
17. Fakulteta za strojništvo UL
18. Fakulteta za šport UL
19. Fakulteta za upravo UL
20. Filozofska fakulteta UL
21. Medicinska fakulteta UL
22. Naravoslovnotehniška fakulteta UL
23. Pedagoška fakulteta UL
24. Pravna fakulteta UL
25. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
26. Teološka fakulteta UL
27. Veterinarska fakulteta UL
28. Šola za risanje in slikanje
29. Zdravstvena fakulteta UL
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FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2019
TOČKOVNIK – POLETNA UNIVERZIJADA 2019 (za državljane Republike Slovenije)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi
0–420.00 €

1.
PREJEMKI V ZADNJIH TREH MESECIH (na mesec)
opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 3!
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA
opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v RS za leto 2017: 1.626,39 EUR

420,01 €–600,00 €

600,00 € in več
do 487,92 €

točke

točkovnik
10

5

2
10

487,93–650,56 €

8

650,57–813,20 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

813,21–975,83 €

4

seštevek dohodnine deljeno z 12 in deljeno s številom družinskih članov

975,84–1.138,47 €

2

število družinskih članov: _____________

nad 1.138,47 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
TREH MESECIH (smiselno se uporabi tudi delo preko avtorske in
podjemne pogodbe)

0€

0

1–150 €

3

SERVISI
ZNESEK

151–350
nad 350 €

4. MNENJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO O OGROŽENOSTI DRUŽINE
5. BREZPOSELNOST VZDRŽEVALCA DRUŽINE

enega

2

obeh

4
0/2

1 otrok
2 otroka
3 otroci ali več
8. IZREDEN DOGODEK OZ. SITUACIJA V ZADNJIH 6 MESECIH

8. TRENUTNA SOCIALNA STISKA
opomba: ocenjeno glede na pisno obrazložitev prosilca o socialni stiski

5
0/2

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

7. OTROCI

4

4
7
10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:
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VLOGA ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI –
POLETNA UNIVERZIJADA 2019
Ime in priimek:
Naslov stalnega prebivališča
ulica in kraj
poštna številka in pošta

Naslov, kamor želite prejeti pošto
ulica in kraj
poštna številka in pošta

Datum rojstva:
Kraj rojstva:
EMŠO:
Davčna številka:
Telefon:
Elektronska pošta:
V 2018/19 imam status študenta na:
in sicer sem vpisan/a v letnik:
Spodaj podpisani/-a:
-

-

-

navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih uporabi
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani za potrebe postopka dodeljevanja
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IZJAVA O OSEBNIH RAČUNIH in AKTIVNEM ČLANSTVU V
ŠTUDENTSKEM SERVISU
Prosilec/-ka:
rojen/-a


v/na
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Datum: __________________________

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

v/na

s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem v rednem delovnem razmerju.

Datum: __________________________

Podpis: _________________________
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FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, ustanova ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: Fundacija), Vojkova 63,
Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave. Davčna številka: 43300880, zavezanec za DDV: ne
in
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA (v nadaljevanju: SUSA), Pivovarniška 6, Ljubljana, ki jo
zastopa zastopnik. Davčna številka: 47540702, zavezanec za DDV: ne
TRR: SI56 6100 0001 5849 953 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
ter
Upravičenec/-ka: _________________________________________________ (priimek in ime)
Stalni naslov: ___________________________________________________ (ulica, poštna številka in kraj)
Davčna številka: ___________________________
(označeno z modro izpolni prosilec z velikimi tiskanimi črkami; spodaj ne pozabite na datum in podpis)

skleneta

POGODBO O NEPOVRATNI DENARNI POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI
Na podlagi sklepa Fundacije z dne ____________ se upravičencu/-ki na podlagi Poziva Fundacije
Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski za
udeležbo na poletni univerzijadi 2019 (v nadaljevanju: poziv) z dne 21.5.2019 in Pravilnika o dodeljevanju
denarne, materialne in druge pomoči Fundacije z dne 1. 4. 2015 dodeli enkratna nepovratna denarna pomoč
v višini 350,00 €. Vloga upravičenca/-ke je sestavni del izvodov pogodbe, ki jih hrani Fundacija, SUSA pa do
nje ne mora dostopati.
Sredstva iz prvega odstavka se v imenu upravičenca/-ke nakažejo na bančni račun SUSE v roku 30 dni od
dneva veljavnosti te pogodbe. SUSA se obveže nakazana sredstva po tej pogodbi uporabiti le v skladu z
namenom, ki izhaja iz poziva.
SUSA je dolžna v svojem imenu in imenu upravičenca v 60 dneh od zaključka poletne univerzijade Fundaciji
predati kratko vsebinsko poročilo o izvedbi univerzijade.
Na pisno zahtevo Fundacije je SUSA dolžna posredovati Fundaciji dokazila o namenski porabi sredstev po
tej pogodbi v 15 dneh od poslane zahteve.
V primeru, da nakazana sredstva niso bila v celoti porabljena ali so bila porabljena v druge namene, kot je
določeno s to pogodbo, jih je SUSA dolžna vrniti na transakcijski račun Fundacije pri ABANKI VIPA d.d., št.
SI56 0510-0801-2265-739 in sicer v roku 15 dni od prejema zahteve Fundacije.
Upravičenec/-ka s podpisom pogodbe podaja poleg soglasij in izkazov, ki so sestavni del vloge
upravičenca/-ke, tudi soglasje, da lahko Fundacija na zahtevo državnih organov in svojih financerjev le tem
posreduje imena in priimke ter študijsko smer in letnik študija študentov v stiski, ki so prejeli navedena
denarna sredstva.
Fundacija in SUSA se zavezujeta, da bosta v vseh primerih upoštevanja te pogodbe postopali skladno z
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa
pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank. Sestavljena je v štirih enakih (4) izvodih, od
katerih Fundacija prejme dva (2), upravičenec/-ka enega (1) in SUSA en (1) izvod.
Kraj, datum: ______________________
Upravičenec/-ka
(podpis)

Ljubljana, ______________
zastopnik SUSE

Ljubljana, ______________
Predsednik uprave Fundacije:
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Smiselno obkroži.

Vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči

DA

NE

Pisna prošnja (opis stiske prosilca)

DA

NE

Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v
študentskem servisu

DA

NE

Izjava o nezaposlenosti
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NE

4 izvodi Pogodbe
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Fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani
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Potrdilo o vpisu
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NE

DA

NE
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NE

Potrdilo iz gospodinjske evidence

DA

NE

Potrdila o prejetih dohodkih za leto 2017 ali
dohodninske odločbe za leto 2017 za vse člane
gospodinjstva, ki so starejši od 16 let
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Dokazila bank o prejemkih v zadnjih treh polnih
mesecih pred oddajo vloge
Izpis zaslužkov pri študentskem delu v zadnjih treh
polnih mesecih pred oddajo vloge
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Drugo:
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