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Poziv ob izbruhu koronavirusa Covid-19

1.

NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani je reševanje trenutne socialne
stiske študentov, nastale zaradi posledic koronavirusa Covid-19.
Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v
stiski.
Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči petdesetim študentom v socialni stiski, in
sicer v višini 150,00 €.
Poziv je namenjen študentom članic ŠOU v Ljubljani, objavljen v poglavju 9. Natančnejši pogoji so
objavljeni v poglavju 2.
Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
(ŠOU v Ljubljani), ustanovitelja Fundacije Študentski tolar. Na tem pozivu so predvidena sredstva
v višini 7.500,00 €.

2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI
I. Splošni pogoji:
Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo spodaj navedena pogoja, in sicer da:
•
•

imajo v študijskem letu 2019/20 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu,
ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
so v zadnjih treh mesecih (od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020) preko študentskega servisa
zaslužili vsaj 225,00 € (neto znesek).

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim
državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:
- prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
- prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne
mesece, preden se na ta poziv prijavi;
- prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot
študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …).
Če se na poziv prijavlja študentska družina, se nanj ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega
otroka.
Denarna pomoč na tem pozivu se tokrat izjemoma lahko dodeli 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.
II. Ostali pogoji:
▪

prosilec je v socialni stiski, zaradi položaja, nastalega kot posledica epidemije korona
virusa, ko je izgubil del dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja študentskega dela;

▪

denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju stiske, nastale kot posledica
epidemije korona virusa.
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Razlogi za socialno stisko so lahko:
• nastop brezposelnosti vzdrževalca družine, ki je nastala po 1. 3. 2020;
• smrt vzdrževalca družine po 1. 3. 2020;
• zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine, ki so nastale kot posledica
epidemije korona virusa;
• izpad dohodkov kot posledice epidemije korona virusa;
• druge ekonomske ali socialne okoliščine, ki so nastale kot posledica epidemije korona
virusa.

3. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali
angleškem jeziku, denarne enote pa pretvorjene v evre.
Prosilec NE potrebuje uradnega prevoda dokumentov, temveč naj priložene dokumente sam
prevede v enega od teh dveh jezikov (enako velja za denarne enote).
I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci so priloženi v
nadaljevanju):
1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, kot posledice epidemije zaradi koronavirusa Covid-19);
2. izpolnjen Obrazec za dodelitev denarne pomoči;
3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter
nezaposlenosti;
4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
5. fotokopija bančne kartice oz. kartic z obeh strani;
6. trije izpolnjeni in podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski – Covid-19, s
čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili;
7. potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto
2019/20;
8. dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnje tri polne mesece pred oddajo vloge
(od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020);
Na dokazilu morata biti razvidna tudi končno stanje in imetnik računa.
Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. Izpiske
morajo prevesti v slovenski ali angleški jezik. Uradni prevod ni potreben. Denarne enote naj prosilec sam pretvori v evre.
V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je treba priložiti tudi končno stanje na tem računu.
Izjemoma so dovoljena potrdila iz spletne banke, če so izvožena v pdf (ali soroden) dokument in je na njih razvidno imetnik
računa, številka bančnega računa, obdobje izpisa, prilivi oz. odlivi in končno stanje.

9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih
mesecev pred oddajo vloge (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020);
10. izpolnjen Obrazec o priloženi dokumentaciji.
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II. Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪
▪
▪

potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine (če je ta nastala od 1. 3. 2020 naprej);
fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
druga potrdila iz obdobja po 1. 3. 2020, ki potrjujejo socialno ogroženost prosilca (kot so npr.
zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, ki potrjujejo spremembo zdravstvenega
stanja zaradi okužbe s koronavirusom Covid-19 …).
4. MERILA ZA DODELITEV POMOČI

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavni merili upoštevata trenutna stiska študenta in izpad
študentskega dela, ki sta nastala kot posledica epidemije koronavirusa Covid-19.
Ocena trenutnega socialnega položaja študenta se pridobi s točkovanjem po točkovniku,
objavljenem v poglavju 10 te dokumentacije in ga sestavljajo točke za:
•

trenutni položaj prosilca, ocenjen na podlagi pisne prošnje;

•

prejemke prosilca v zadnjih treh polnih mesecih pred oddajo vloge;

•

delo preko napotnice študentskega servisa;

•

brezposelnost starša oz. skrbnika, ki je nastala po 1. 3. 2020 (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, ki priča o
brezposelnosti starša oz. skrbnika po 1. 3. 2020. Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega potrdila
ne pozivamo.

•

zdravniško potrdilo (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega zdravniškega potrdila, ki priča o okužbi s koronavirusom
prosilca ali njegovega ožjega družinskega člana, s katerim si prosilec deli gospodinjstvo. Prosilca po
oddani vlogi k naknadni oddaji tega potrdila ne pozivamo.

•

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

5. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog in dokazil komisija Fundacije Študentski tolar
pregleda in točkuje posamezno vlogo. Na podlagi vloge in ugotovitve komisije izda komisija predlog
sklepa predsedniku uprave Fundacije Študentski tolar, ki izda odločbo. En izvod odločbe se hrani
v arhivu Fundacije Študentski tolar, drugi pa vroči prosilcu. Prosilec bo imel na odločbo možnost
pritožbe na način, določen v izrečeni odločbi. Morebitne pritožbe ne zadržijo izvršb odločb.
Pri sklepanju pogodb o dodelitvi enkratne denarne pomoči bo Fundacija Študentski tolar upoštevala
prednostni vrstni red prosilcev glede na doseženo število točk.
Do denarne pomoči po tem pozivu bo upravičenih petdeset prosilcev s pridobljenim največjim
številom točk glede na točkovnik.
Prosilci bodo o odgovoru na svojo vlogo obveščeni najkasneje do 16. 5. 2020.
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Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi denarne pomoči. Pogodba je priložena temu
pozivu in jo mora prosilec obvezno poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca odobrena, bo
Fundacija Študentski tolar dokončno izpolnila pogodbo in en izvod pogodbe izročila prosilcu.
Pogodba prosilca, ki ne bo prejel denarne pomoči po tem pozivu, ne bo dokončno izpolnjena in se
hrani v arhivu Fundacije Študentski tolar.

6. OBLIKA DODELITVE DENARNE POMOČI
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo na podlagi sklenjene pogodbe nakazana
prosilcu na njegov osebni račun kot humanitarna pomoč.
Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarna pomoč v enkratnem znesku v višini 150,00 € (z
besedami sto petdeset).

7. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Rok za predložitev vlog je do vključno 16. 4. 2020 (velja poštni žig). Prosilce pozivamo, da se
na poziv prijavijo čim prej.
Prosilec mora vlogo poslati s priporočeno pošto na naslov:
Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška 6
1000 Ljubljana
Prosilec lahko zaradi izrednih razmer, ki vladajo v državi, po lastni presoji do istega roka pošlje
vlogo tudi preko elektronske pošte na naslov info@studentski-tolar.si.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno ter pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge
komisija vlagatelja preko elektronske pošte 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 največ sedmih 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.
Prosilec lahko najkasneje do vključno 9. 4. 2020 na elektronski naslov info@studentski-tolar.si
zaprosi, da mu Fundacija Študentski tolar prijavni obrazec stiska in mu ga pošlje na želeni naslov
v Republiki Sloveniji. Fundacija Študentski tolar bo vsem takšnim prosilcem pošiljala prijavne
obrazce. Obenem prosilcem svetujemo, da si v vmesnem času pripravijo preostale priloge in
dokazila, ki jih bodo morali priložiti svoji vlogi.

8. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte info@studentski-tolar.si ter na spletni strani
www.studentski-tolar.si.
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9. 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
Študenti, ki NE študirajo na zapisanih visokošolskih oz. višješolskih zavodih in na njih v študijskem
letu 2019/2020 nimajo statusa študenta,
niso upravičeni do denarne pomoči po tem pozivu.
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10. TOČKOVNIK

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – POZIV OB IZBRUHU KORONAVIRUSA COVID-19
TOČKOVNIK
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1.

PREJEMKI V ZADNJIH TREH MESECIH (na mesec)
opomba: seštejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in
seštevek delimo s 3

BANKA
ZNESEK
2.

DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA V ZADNJIH
TREH MESECIH (na mesec)
opomba: seštejemo vsa nakazila in seštevek delimo s 3

ZNESEK
3.
BREZPOSELNOST VZDRŽEVALCA DRUŽINE
(nastala po 1. 3. 2020)
4.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO o okužbi s korona virusom

5.

OTROCI

6.

točkovnik

75,00–185,00 €

10

185,01–345,00 €

8

345,01–495,00 €

6

nad 495,00 €

0

75,00–185,00 €

2

185,01–345,00 €

6

345,01–495,00 €

7

nad 495,00 €

8

enega

2

obeh

4
0/4

1 otrok

2

2 otroka ali več

4

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

0 – 30

skupaj točke
Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

dosežene točke

