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Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

1.

NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, je:
▪ reševanje trenutne socialne stiske študentov,
▪ povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov
Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega poziva in so na njem izbrani.
Predmet poziva je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski v višini,
razvidni iz poglavja 5 te dokumentacije.
Poziv je namenjen študentom članic ŠOU v Ljubljani, objavljen v poglavju 10.
Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
(ŠOU v Ljubljani). Na tem pozivu za nepovratno denarno pomoč v letu 2020 so predvidena sredstva
v višini 20.000,00 €.
2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI
I. Splošni pogoji:
Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev in sicer da v
študijskem letu 2020/21:
•

imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v
Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;

•

so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski
zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom, vpisanim na visokošolskem ali višješolskem zavodu,
ki je članica ŠOU v Ljubljani, s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega
pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo izpolnjevati tudi slovenski državljani:
- prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno bivališče;
- prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih
mesecev, 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, …)
Ne glede na prejšnje odstavke 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. poziva, na podlagi katerih sta bili denarni pomoči dodeljeni1;
• že prejela 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njihovo obliko,
višino oz. na poziv, na podlagi katerega so bile te dodeljene1.
Če se na poziv prijavlja študentska družina, se nanj ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega
otroka.
1

V to se ne upoštevata Poziv Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani v letu 2020 ob izbruhu
koronavirusa in Poziv Študentske organizacije Slovenije v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar za
dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom ob izbruhu koronavirusa, oba iz aprila 2020.
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II. Ostali pogoji:
▪ prosilec je v socialni stiski;
▪

denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju njegove socialne stiske.

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 upoštevata vpisnina ali šolnina za študij.

3. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali
angleškem jeziku, valute 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 valute).
I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci so priloženi v
nadaljevanju):
1

pisna prošnja (Opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in
namen porabe denarne pomoči. Le-ta naj obsega najmanj eno A4 stran);

2

izpolnjen obrazec za dodelitev nepovratne denarne pomoči;

3

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

4

podpisana izjava o nezaposlenosti in izkaz namenske porabe sredstev, pridobljenih na
tem pozivu;

5

fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;

6

fotokopija bančne kartice oz. kartic z obeh strani – iz fotokopije morajo biti razvidni št.
bančnega računa (TRR IBAN) ter priimek in ime lastnika kartice, ostali podatki se lahko
zakrijejo;

7

trije podpisani izvodi Pogodbe o nepovratni denarni pomoči študentom v stiski 2020, s
čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili;

8

potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko
leto 2020/21 (za prosilce, ki imajo status študenta)
oz. potrdilo o »pavziranju« ali ustrezno drugo potrdilo visokošolskega/višješolskega
zavoda, ki je članica ŠOU v Ljubljani, na katerem študirajo (za prosilce, ki so prvo leto
brez statusa študenta), v katerem je jasno zapisano, da ima prosilec v tekočem
študijskem letu dovoljenje za opravljanje manjkajočih obveznosti;
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9

dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih 6 polnih mesecev pred
oddajo vloge (v primeru oddane vloge v mesecu oktobru, je potrebno poslati bančne
izpiske od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020); potrdila z interneta veljajo le v primeru, da so
podpisana in ožigosana s strani banke;

Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
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. Valute naj prosilec sam
pretvori v evre.
V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je potrebno priložiti tudi končno stanje na tem računu.

10 izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje
zadnjih 6 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
oktobru, je potrebno poslati izpis zaslužkov od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020; upošteva pa
se lahko tudi izpis zaslužkov na podlagi dela preko avtorskih ali podjemnih pogodb
ipd.);
11 potrdilo ali fotokopijo potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti);
12 fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2019 oz. fotokopija
dohodninske odločbe za koledarsko leto 2019 za vse člane gospodinjstva, ki so
starejši od 16 let.
Potrdilo lahko dobite na finančnem uradu v kraju vašega stalnega prebivališča. Tuji študentje ga pridobite v državi, kjer
imate urejeno stalno prebivališče. Če so dokumenti zapisani v drugem jeziku kot slovenščina, naj prosilec zraven priloži še
svojo obrazložitev zapisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Valute naj prosilec pretvori v evre.
Fotokopija potrdila o prejetih dohodkih oziroma fotokopija potrdila o dohodninski odločbi za vse člane gospodinjstva,
starejše od 16 let je obvezna priloga, ne glede na to ali je oseba zaposlena, upokojena, dela oz. ne dela preko študentskega
servisa …
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 2019;
odločbo o odmeri dohodnine za vse člane skupnega gospodinjstva, starejše od 16 let, za leto 2019.
V kolikor prijavitelj ali kdo izmed članov gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine, mora prosilec priložiti
potrdilo o prejetih dohodkih za leto 2019 (potrdilo se pridobi na FURS, če ga niste prejeli po pošti). Velja tudi za
prosilce, ki v letu 2019 niso delali preko študentske napotnice.

13 kontrolni seznam (priložen razpisni dokumentaciji).
Pojasnilo pojma študentska družina: najmanj en vzdrževalec družine ima status študenta na visokošolskem ali višješolskem
zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, ali je prvo leto brez statusa študenta in hkrati vpisan na visokošolski ali višješolski
zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani in hkrati ni v rednem delovnem razmerju.
Za enostarševsko družino se šteje skupnost enega od vzdrževalcev z otroki, kadar je drugi od vzdrževalcev umrl in otrok
po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje ali kadar je drugi od vzdrževalcev neznan ali kadar otrok po drugem od
vzdrževalcev dejansko ne dobiva prejemkov za preživljanje.

II. Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪
▪
▪
▪
▪

potrdilo o brezposelnosti 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 prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
delo prosilca prek avtorske / podjemne pogodbe (za zadnjih šest mesecev pred oddajo vloge).
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4. 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 točkovniku, ki ga
sestavljajo točke za:
•

splošni položaj prosilca, ocenjen na podlagi pisne prošnje;

•

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

•

ekonomski položaj družine oz. gospodinjstva prosilca (zadnja dohodninska odločba
oziroma potrdilo o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2019);

•

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 šestih 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 upoštevajo tudi druge oblike občasnega ali začasnega dela.

•

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 (zdravstveno stanje ožjih družinskih članov
ni predmet tega merila, temveč kvečjemu merila iz prve alinee meril). 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.

•

izreden dogodek oz. situacija v zadnjih šestih mesecih (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru, da se je v največ zadnjih šestih 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.
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5. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vloge in dokazil prosilca člana komisije neodvisno
en od drugega pregledata in točkujeta celotno vlogo, tretji ocenjevalec pa preveri njuni oceni
(seštevek točk). Če se oceni (seštevek točk) bistveno razlikujeta, še tretji ocenjevalec poda svoj
predlog. Na podlagi vloge in ugotovitve komisije izda komisija predlog sklepa predsedniku uprave,
ki 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 bodo do porabe sredstev po tem pozivu lahko upravičeni
prosilci, ki bodo dosegli najmanj 38 točk.
Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku:
- 400,00 € (z besedami: štiristo evrov), če je prosilec dosegel od 38 do 42 točk;
- 500,00 € (z besedami: petsto evrov), če je prosilec dosegel od 43 do 47 točk;
- 600,00 € ( z besedami: šeststo evrov), če je prosilec dosegel 48 ali več točk.
Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 60 dni od prejema
popolne vloge.
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 dosegel minimalnega številka točk za pridobitev denarne pomoči po
tem pozivu, ne bo dokončno izpolnjena.

6. OBLIKA DODELITVE, NAMEN IN NAČIN PORABE DENARNE POMOČI
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo na podlagi podpisane pogodbe
nakazana prosilcu na njegov osebni račun.
Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:
•
•
•
•
•
•
•

reševanja stanovanjskega problema;
nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
preživljanja otroka ali družine;
zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
druge narave, ki so povzročile hudo socialno stisko;
reševanja drugega ekonomskega ali socialnega problema.
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7. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG
Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 11. 2020 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe
sredstev po tem pozivu. 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 prijavo tudi osebno v pisarni Fundacije
Študentski tolar v času uradnih ur. Uradne ure so objavljene na naši spletni strani. (V primeru
povečane prisotnosti koronavirusa, bo na spletni strani Fundacije Študentski tolar objavljena
sprememba o načinu osebne predaje prijav. Prosilce naprošamo, da zaradi morebitnega širjenja
bolezni ali mikrobov svoje vloge oddajo preko pošte, če je slednje le možno.)
Opremljenost vloge: Vlogo na poziv je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna
ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči – Poziv
2020«. 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. Nepopolne vloge
po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija zavrgla.
Prosilec se tudi po izdani odločbi o zavrnjeni ali zavrženi vlogi lahko na isti poziv do roka za
predložitev vlog ponovno prijavi.

8. TRAJANJE POZIVA
Poziv traja do 30. 11. 2020 oz. do porabe sredstev. Prosilce pozivamo, da se na poziv prijavijo
čimprej, saj bo Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani dodeljevala denarne pomoči
po tem pozivu do porabe sredstev tega poziva. Vloge bomo ocenjevali sproti, kar tudi pomeni,
da prej, ko prosilci oddajo popolno vlogo, prej bodo prejeli našo odločbo in morebitna dodeljena
sredstva.

9. DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija poziva in dodatne informacije so na voljo v pisarni Fundacije Študentski tolar po
predhodnem dogovoru ali na telefonski številki: 01/ 438 02 19 oziroma preko e-pošte
info@studentski-tolar.si ter na spletni strani: www.studentski-tolar.si.
Prosilce naprošamo, da dodatne informacije pridobivajo predvsem preko telefonskega pogovora
ali spletnih orodij.
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10. 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
niso upravičeni do denarne pomoči po tem pozivu.

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2020
TOČKOVNIK – POZIV 2020 (za državljane Republike Slovenije)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA

do 178,00 €

točke

točkovnik
10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več
do 263,08 €

0
10

263,09–438,46 €

8

438,47–613,84 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

613,85–789,23 €

4

seštevek dohodnin delimo z 12 in nato s številom družinskih članov

789,24–964,61 €

2

število družinskih članov: _____________

nad 964,61 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

nad 350 €

6

opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v RS za leto 2019: 1.753,84 EUR

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

0/2
enega
obeh

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

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

4
0/2

1 otrok
7. OTROCI

2

4
7
10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2020
TOČKOVNIK – POZIV 2020 (za državljane BIH)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA

do 178,00 €

točke

točkovnik
10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več
do 109,95 €

0
10

109,96–183,27 €

8

183,28–256,58 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

256,59–329,89 €

4

seštevek dohodnin delimo z 12 in nato s številom družinskih članov

329,90–403,19€

2

število družinskih članov: _____________

nad 403,19 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

nad 350 €

6

opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v BIH za leto 2019: 733,08 EUR

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

0/2
enega
obeh

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

7. OTROCI

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

4
0/2

1 otrok

4

2 otroka

7

3 otroci ali več
8. IZREDEN DOGODEK OZ. SITUACIJA V ZADNJIH 6 MESECIH

2

10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2020
TOČKOVNIK – POZIV 2020 (za državljane Republike Srbije)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA

do 178,00 €

točke

točkovnik
10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več
do 72,65 €

0
10

od 72,66–121,08 €

8

opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v Republiki Srbiji za leto 2019: 484,30 EUR

od 121,09–169,51 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

od 169,52–217,94 €

4

seštevek dohodnin delimo z 12 in nato s številom družinskih članov

od 217,95–266,37 €

2

število družinskih članov: _____________

nad 266,37 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

nad 350 €

6

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

0/2
enega

2

obeh

4

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

0/2
1 otrok

7. OTROCI

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

4
7
10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2020
TOČKOVNIK – POZIV 2020 (za državljane Republike Severne Makedonije)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA
opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v Republiki Severni Makedoniji za leto 2019: 623,22 EUR

do 178,00 €

točke

točkovnik
10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več
do 93,49 €

0
10

od 93,50–155,08 €

8

od 155,09–218,13 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

od 218,14–280,45 €

4

seštevek dohodnin delimo z 12 in nato s številom družinskih članov

od 280,46–342,77 €

2

nad 342,77 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

število družinskih članov: _____________

nad 350 €

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

enega

2

obeh

4

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

7. OTROCI

0/2
1 otrok

4

2 otroka

7

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

6
0/2

10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2020

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR – NEPOVRATNA DENARNA POMOČ 2020
TOČKOVNIK – POZIV 2020 (za državljane Republike Hrvaške)
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK
2. DOHODNINSKA ODLOČBA
CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA
opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača
v Republiki Hrvaški za leto 2019: 1.165,78 EUR

do 178,00 €

točke

točkovnik
10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več
do 174,89 €

0
10

od 174,90–291,45 €

8

od 291,46–408,02 €

6

*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države

od 408,03–524,60 €

4

seštevek dohodnin delimo z 12 in nato s številom družinskih članov

od 524,61–641,18 €

2

nad 641,18 €

0

3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

nad 350 €

6

število družinskih članov: _____________

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

0/2
enega

2

obeh

4

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

0/2
1 otrok

7. OTROCI

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

4
7
10
4

0–30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana/-ice komisije:

