
 
 

Poziv ŠOUP za finančno pomoč študentom v prazničnem času 

 

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper – Capodistria 
MŠ: 1852191000 , ID za DDV: SI 15176436 , T: (05) 662 62 20, info@soup.si 

 
 PRIJAVA NA POZIV ŠOUP 

ZA FINANČNO POMOČ ŠTUDENTOM V PRAZNIČNEM ČASU 
 

I. Podatki o prijavitelju 

 
IME IN PRIIMEK: 
__________________________________________________________________________________ 
DATUM ROJSTVA: 
__________________________________________________________________________________ 
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
__________________________________________________________________________________ 
NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 
__________________________________________________________________________________ 
E-POŠTNI NASLOV: 
__________________________________________________________________________________ 
FAKULTETA, KI JO OBISKUJEM IN JE ČLANICA UP: 
__________________________________________________________________________________ 
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 
__________________________________________________________________________________ 
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
__________________________________________________________________________________ 
 
*Prosimo vas, da navedete številko transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Če imate 
transakcijski račun v tujini, vas prosimo, da navedete številko računa svojega družinskega člana 
ali sorodnika, ki ima transakcijski račun v Republiki Sloveniji. V kolikor nimate transakcijskega 
računa v Republiki Sloveniji, vas prosimo, da to navedete v prijavi na poziv in zapišite ime banke 
ter državo, v katere si nahaja transakcijski račun.   
 
*Vsi zgornji podatki morajo biti izpolnjeni, prosimo vas, da pišete čitljivo.  
 
 

II. Opis socialnega položaja 

 
Prosimo vas, da podrobno opišete svoj socialni položaj. Opišete lahko razmere v celotnem koledarskem 
letu 2021. Potrudite se, da so podatki natančni in razumljivi. Če se nahajate v bivanjski stiski, jo podrobno 
opišite.  
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III. IZJAVA 

 
Spodaj podpisani/-a: 

- navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih uporabita 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem in Dobrodelno društvo Petka za nasmeh za potrebe 
postopka dodeljevanja te finančne pomoči; 

- izjavljam, da ne opravljam funkcije ali dela na Študentski organizaciji Slovenije ali njenih 
organizacijskih oblikah; 

- seznanjen/-a sem, da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžan/-na vrniti 
neupravičeno prejeto finančno 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; 

- s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem v rednem delovnem razmerju.  
 
 
Datum: __________________________                   Podpis: _________________________ 

 
 
Kraj in datum: 
 
 

 Lastnoročni podpis: 
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OBRAZEC O PRILOŽENI DOKUMENTACIJI 
 

Smiselno obkroži. 

 
Prijava na poziv za finančno pomoč študentom  
v prazničnem času 

DA NE 

Trije izvodi pogodbe  DA NE 

Fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani DA NE 

Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022 na Univerzi na 
Primorskem 

DA NE 

Drugo:   

Drugo:   

Drugo:   

Drugo:   

 
 
*Prijavi priložite čim večje število prilog, ki dokazujejo vaš socialni položaj. Tisti, ki boste imeli 
več prilog, ki bodo ustrezno dokazovale vaš položaj, boste prejeli večje število točk.  
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DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH (v nadaljevanju: Petka za nasmeh), Na Herši 15, 1000 Ljubljana, ki jo 
zastopa Milan Jakopovič. Davčna številka: 17053102, zavezanec za DDV: ne 

in 
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (v nadaljevanju: ŠOUP), Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, ki 
jo zastopa generalni sekretar. Davčna številka: 15176436, zavezanec za DDV: da 

ter 

 
Upravičenec/-ka: _________________________________________________________________________ (priimek in ime)  

Stalni naslov: _________________________________________________________________(ulica, poštna številka in kraj) 

EMŠO: _____________________________________________________________________________________________ 

Davčna številka: ______________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa:__________________________________________________________________________ 

 (označeno z rdečo izpolni prosilec; spodaj ne pozabite na datum in podpis) 

 

skleneta 

POGODBO O FINANČNI POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI V ČASU EPIDEMIJE  

COVID-19 

 

1. člen 

Na podlagi odločbe ŠOUP z dne ______________ se upravičencu/-ki na podlagi Poziva ŠOUP za  finančno pomoči študentom 
v prazničnem času z dne, 22. 11. 2021, (v nadaljevanju: Poziv) dodeli enkratna nepovratna finančna pomoč, in sicer v vrednosti 
100,00 €.  
 
Sredstva iz prvega odstavka te pogodbe bo Petka za nasmeh dodelila prosilcu v obliki, ki bo predhodno dogovorjena z njim.  
 

2. člen 

Upravičenec/-ka se obveže dodeljena sredstva po tej pogodbi uporabiti le v skladu z namenom, ki izhaja iz njegove/njene 
vloge in za katerega so mu/ji podeljena. Vloga upravičenca/-ke je sestavni del te pogodbe. 
 
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 upravičenec/-ka dolžan/-a vrniti na transakcijski račun Petke za nasmeh pri Addiko Bank d.d., št. SI56 3300 
0000 5951 717, in sicer v roku 15 dni od prejema zahteve Petke za nasmeh. 
 
Upravičenec/-ka s podpisom pogodbe podaja poleg soglasij in izkazov, ki so sestavni del vloge upravičenca/-ke, tudi soglasje 
k temu, da lahko nasprotni pogodbeni stranki na zahtevo državnih organov le tem posreduje to pogodbo z vsemi prilogami ter 
da lahko objavi analizo Poziva, brez navedbe osebnih podatkov upravičenca/-ke. ŠOUP in Petka za nasmeh se zavezujeta, 
da bosta v tem primeru postopali skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 
 

3. člen 

Spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pristojno sodišče v 
Kopru. 
 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Sestavljena je v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po en (1) izvod. 
 

Kraj, datum: ______________________ 

 

Koper, ______________ Ljubljana, ______________ 

Upravičenec/-ka: 

_________________________________ 

generalni sekretar ŠOUP 

________________________ 

predsednik Dobrodelnega društva 

Petka za nasmeh 
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___________________________ 

DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH (v nadaljevanju: Petka za nasmeh), Na Herši 15, 1000 Ljubljana, ki jo 
zastopa Milan Jakopovič. Davčna številka: 17053102, zavezanec za DDV: ne 

in 
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (v nadaljevanju: ŠOUP), Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, ki 
jo zastopa generalni sekretar. Davčna številka: 15176436, zavezanec za DDV: da 

ter 

 
Upravičenec/-ka: _________________________________________________________________________ (priimek in ime)  

Stalni naslov: _________________________________________________________________(ulica, poštna številka in kraj) 

EMŠO: _____________________________________________________________________________________________ 

Davčna številka: ______________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa:__________________________________________________________________________ 

 (označeno z rdečo izpolni prosilec; spodaj ne pozabite na datum in podpis) 

 

skleneta 

POGODBO O FINANČNI POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI V ČASU EPIDEMIJE  

COVID-19 

 

1. člen 

Na podlagi odločbe ŠOUP z dne ______________ se upravičencu/-ki na podlagi Poziva ŠOUP za dodelitev nepovratne 
finančne pomoči študentom v prazničnem času z dne 22. 11. 2021, (v nadaljevanju: Poziv) dodeli enkratna nepovratna 
finančna pomoč, in sicer v vrednosti 100,00 €.  
 
Sredstva iz prvega odstavka te pogodbe bo Petka za nasmeh dodelila prosilcu v obliki, ki bo predhodno dogovorjena z njim.  
 

2. člen 

Upravičenec/-ka se obveže dodeljena sredstva po tej pogodbi uporabiti le v skladu z namenom, ki izhaja iz njegove/njene 
vloge in za katerega so mu/ji podeljena. Vloga upravičenca/-ke je sestavni del te pogodbe. 
 
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 upravičenec/-ka dolžan/-a vrniti na transakcijski račun Petke za nasmeh pri Addiko Bank d.d., št. SI56 3300 
0000 5951 717, in sicer v roku 15 dni od prejema zahteve Petke za nasmeh. 
 
Upravičenec/-ka s podpisom pogodbe podaja poleg soglasij in izkazov, ki so sestavni del vloge upravičenca/-ke, tudi soglasje 
k temu, da lahko nasprotni pogodbeni stranki na zahtevo državnih organov le tem posreduje to pogodbo z vsemi prilogami ter 
da lahko objavi analizo Poziva, brez navedbe osebnih podatkov upravičenca/-ke. ŠOUP in Petka za nasmeh se zavezujeta, 
da bosta v tem primeru postopali skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 
 

3. člen 

Spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pristojno sodišče v 
Kopru. 
 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Sestavljena je v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po en (1) izvod. 
 

Kraj, datum: ______________________ 

 

Koper, ______________ Ljubljana, ______________ 

Upravičenec/-ka: 

_________________________________ 

generalni sekretar ŠOUP 

________________________ 

predsednik Dobrodelnega društva 

Petka za nasmeh 
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___________________________ 

DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH (v nadaljevanju: Petka za nasmeh), Na Herši 15, 1000 Ljubljana, ki jo 
zastopa Milan Jakopovič. Davčna številka: 17053102, zavezanec za DDV: ne 

in 
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (v nadaljevanju: ŠOUP), Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, ki 
jo zastopa generalni sekretar. Davčna številka: 15176436, zavezanec za DDV: da 

ter 

Upravičenec/-ka: _________________________________________________________________________ (priimek in ime)  

Stalni naslov: _________________________________________________________________(ulica, poštna številka in kraj) 

EMŠO: _____________________________________________________________________________________________ 

Davčna številka: ______________________________________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa:__________________________________________________________________________ 

 (označeno z rdečo izpolni prosilec; spodaj ne pozabite na datum in podpis) 

 

skleneta 

POGODBO O FINANČNI POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI V ČASU EPIDEMIJE  

COVID-19 

 

1. člen 

Na podlagi odločbe ŠOUP z dne ______________ se upravičencu/-ki na podlagi Poziva ŠOUP za dodelitev nepovratne 
finančne pomoči študentom v prazničnem času z dne, 22. 11. 2021. (v nadaljevanju: Poziv) dodeli enkratna nepovratna 
finančna pomoč, in sicer v vrednosti 100,00 €.  
 
Sredstva iz prvega odstavka te pogodbe bo Petka za nasmeh dodelila prosilcu v obliki, ki bo predhodno dogovorjena z njim.  
 

2. člen 

Upravičenec/-ka se obveže dodeljena sredstva po tej pogodbi uporabiti le v skladu z namenom, ki izhaja iz njegove/njene 
vloge in za katerega so mu/ji podeljena. Vloga upravičenca/-ke je sestavni del te pogodbe. 
 
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 upravičenec/-ka dolžan/-a vrniti na transakcijski račun Petke za nasmeh pri Addiko Bank d.d., št. SI56 3300 
0000 5951 717, in sicer v roku 15 dni od prejema zahteve Petke za nasmeh. 
 
Upravičenec/-ka s podpisom pogodbe podaja poleg soglasij in izkazov, ki so sestavni del vloge upravičenca/-ke, tudi soglasje 
k temu, da lahko nasprotni pogodbeni stranki na zahtevo državnih organov le tem posreduje to pogodbo z vsemi prilogami ter 
da lahko objavi analizo Poziva, brez navedbe osebnih podatkov upravičenca/-ke. ŠOUP in Petka za nasmeh se zavezujeta, 
da bosta v tem primeru postopali skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 
 

3. člen 

Spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pristojno sodišče v 
Kopru. 
 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Sestavljena je v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po en (1) izvod. 
 

Kraj, datum: ______________________ 

 

Koper, ______________ Ljubljana, ______________ 

Upravičenec/-ka: 

_________________________________ 

generalni sekretar ŠOUP 

________________________ 

predsednik Dobrodelnega društva 

Petka za nasmeh 

___________________________ 
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