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

VLOGA ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI –
ZIMSKA 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
denarne pomoči;
seznanjen/-a sem, da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžan/-na
vrniti neupravičeno prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, določenimi v skladu
z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, od dneva
neupravičeno prejete denarne pomoči;
prostovoljno prilagam in dovoljujem uporabo vseh dokazil in potrdil, ki so potrebna za
ugotavljanje moje trenutne stiske in splošnega socialnega položaja;
dovoljujem, da Fundacija Študentki tolar preveri pri Slovenski univerzitetni športni zvezi, da
imam potrjeno udeležbo na zimski univerzijadi po tem pozivu;
do preklica dovoljujem, da me Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani
preko elektronske pošte obvešča o svojih oblikah pomoči in drugih nekomercialnih
dejavnostih, namenjenih študentom v socialni stiski, katerih morebitni prejemnik/-ca
sem lahko.

Datum: __________________________

Podpis: _________________________
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IZJAVA O OSEBNIH RAČUNIH in AKTIVNEM ČLANSTVU V
ŠTUDENTSKEM SERVISU
Prosilec/-ka:
rojen/-a


v/na

potrjujem, da imam odprt osebni račun na sledeči-h banki-ah oz. hranilnici-ah:
1. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________;
2. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________;
3. Naziv banke ___________________________________________________________,
številka osebnega računa ________________________________________________.

 potrjujem, da kot aktiven/-na član/-ica opravljam občasna in/ali začasna dela na podlagi
napotnice naslednjih študentskih servisov:
1. Naziv študentskega servisa: ______________________________________________;
2. Naziv študentskega servisa: ______________________________________________;
3. Naziv študentskega servisa: ______________________________________________;
V kolikor niste aktiven/-na član/-ica študentskega servisa to zapišite.

ter prostovoljno prilagam dokazila o osebnih prejemkih in o zaslužkih za opravljena dela
na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študentskega servisa), ki so potrebna za
ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU
v Ljubljani.

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
zimski univerzijadi 2019 z dne 14. 12. 2018 (v nadaljevanju: poziv) 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 zimske 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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SEZNAM PRILOŽENE DOKUMENTACIJE – zimska univerzijada
2019
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

DA

NE

4 izvodi Pogodbe

DA

NE

Fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani

DA

NE

Potrdilo o vpisu

DA

NE

DA

NE

DA

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

DA

NE

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

Drugo:

Drugo:

Drugo:

