Fundacija Študentski tolar,
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
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POSLOVNO POROČILO
FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR ZA LETO 2013
Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je bila ustanovljena, da bi z dodeljevanjem
denarne in materialne pomoči socialno ogroženim študentom po svojih najboljših močeh prispevala k
sistemskemu reševanju trenutnih in splošnih socialnih stisk študentov in vzpostavitvi enakih možnosti
pri dostopnosti visokošolskega in višješolskega izobraževanja.
Fundacija Študentski tolar se financira s prispevki ustanovitelja (primarno) in donacijami pravnih
oziroma fizičnih oseb oz. preko razpisov, čisto vsa zbrana sredstva pa se namenijo za opravljanje
naše osnovne dejavnosti – humanitarne pomoči študentom v stiki. Sredstva Fundacija Študentski tolar
razdeljuje preko javno objavljenih razpisov. Iskreno si želimo, da bi s svojim delom prispevali k
izboljšanju socialnega položaja študentov in pomagali zaključiti študij tistim, ki sami tega ne zmorejo.
Na naši spletni strani lahko zainteresirani vedno preverijo, kdo smo, kakšno pomoč ponujamo, kdaj ter
kako lahko študenti za pomoč zaprosijo. Naši cilji in pogoji, ki jim morajo prosilci ustrezati za pridobitev
pomoči so, skupaj s točkovnimi, objavljeni na naši spletni strani http://www.studentski-tolar.si.
Vsi programi, ki jih v Fundaciji Študentski tolar izvajamo so namenjeni izključno socialno ogroženim
študentom ŠOU v Ljubljani.
Vsi pravilniki, razpisi in relevantne informacije o delovanju Fundacije Študentski tolar so venomer
javno dostopne – objavljene na naši spletni strani. Posamezne vloge in prejemniki naših pomoči pa so
zaradi varovanja osebnih podatkov in integritete posameznika javnosti in nepooblaščenim osebam
povsem zakriti.
Nekatere akte smo v letu 2013 tudi dopolnili oz. spremenili (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in
Pravilnik o dodeljevanju pomoči), v prihodnjem letu pa načrtujemo prenovo še ostalih naših aktov. V
letu 2013 pa smo tudi prenovili tudi našo spletno stran.
V naših strukturah sicer delujejo študenti, ki so člani komisij za ocenjevanje vlog in komisije za
pritožbe, in so za svoje delo posebej izobraženi, za svoje delo pa dobijo tudi plačilo preko študentske
napotnice.
Fundacijo sicer vodi 5-članska uprava, ki pa svoje delo opravlja prostovoljno. Pred poletjem 2013 se je
članstvo v upravi, ki jo imenuje Predsedstvo ŠOU v Ljubljani kot organ ustanovitelja, sicer povsem
zamenjalo.
V letu 2013 smo v okviru svojih programov tako izvedli (v nadaljevanju natančneje opisujemo):
1. enkratni razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski;
2. razpis za dodelitev izredne nepovratne denarne pomoči študentom v stiski, ki je odprt skozi
celo koledarsko leto;
3. subvencionirane jezikovne tečaje;
4. brezplačne psihoterapije in psihološka svetovanja.
Morebitna preostala sredstva tekočega leta na Fundaciji Študentski tolar ostanejo na računu fundacije
in se v prihodnjem koledarskem letu razdelijo za redne programe fundacije, ki jih nadaljnje opisujemo.
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Do 15. avgusta 2013 smo svoje delo opravljali na Kersnikovi 4, Ljubljana, kjer tudi imamo svoj sedež.
Od omenjenega datuma dalje pa uporabljamo pisarno na naslovu Vojkova 63, Ljubljana. Za voljo
spremembe lokacije smo zamenjali tudi telefonsko številko.
Z izjemo poletnih mesecev imamo uradne ure najmanj enkrat tedensko po štiri ure, v času večjega
navala zaradi razpisov pa obseg uradnih ur povečamo. Naši ciljni publiki smo tako na voljo preko
telefona ali osebno v času uradnih ur oziroma tudi izven teh terminov preko elektronske pošte
info@studentski-tolar.si.
1. RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI
Fundacija Študentski tolar je proti koncu leta 2012 objavila Razpis za dodelitev nepovratne denarne
pomoči študentom v stiski v skupni vrednosti 120.000 €, na podlagi katerega odločbe so se izdale v
letu 2013, zato razpis v celoti obravnavamo v tem poslovnem poročilu. Razpis je namenjen
premagovanju socialne stiske študenta, ki se je v njej znašel v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
vloge.
Na razpis se je prijavilo 427 prosilcev. Komisija za ocenjevanje vlog je po dopolnitvah med popolne
vloge uvrstila 388 vlog, 39 vlog pa se je zavrglo (bodisi so bili prosilci študenti visokošolskih ali
univerzitetnih zavodov ali višjih strokovnih šol, ki niso članice ŠOU v Ljubljani – 6 prosilcev, bodisi so
prosilci vlogo oddali prepozno – 7 prosilcev, ali kljub pisnemu in telefonskemu pozivu niso predložili
dopolnitev k svojim vlogam – 26 prosilcev. Kot veljavna se je upoštevala vloga, ki je bila pravilno
opremljena in pravočasno predložena. V primeru nepopolne vloge, je komisija vlagatelja pozvala k
dopolnitvi; tako pisno kot telefonsko.
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
• prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih šestih mesecih, kjer so lahko dosegli največ
10 točk;
• dohodek na družinskega člana, kjer so se upoštevale dohodninske odločbe članov, ki so
navedeni v gospodinjski evidenci, pri čemer je lahko prosilec dosegel največ 12 točk;
• delo preko študentskega servisa v zadnjih šestih mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do
10 točk;
• morebitna zdravniška potrdila oziroma potrdila centra za socialno delo, ki so se točkovala s
5 ali 10 točkami;
• če ima prosilec otroka se je za enega otroka dodelilo 7 točk, za dva otroka 10 točk in za tri
ali več otrok 15 točk;
• trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 0 do 30 točk.
Za prejem denarne pomoči je bilo potrebno zbrati 42 točk. Takih je bilo 300 prosilcev, ki so na podlagi
razpisa prejeli 400 € nepovratne denarne pomoči. Sredstva so se upravičenim prosilcem nakazala na
podlagi individualne pogodbe na njihove tekoče račune.
Vsaka vloga je bila pregledana in ocenjena dvakrat, v primeru nestrinjanja članov komisije pa je vlogo
pregledal še tretji ocenjevalec. Na podlagi skupne ocene pisne prošnje, vlog, dokazil in morebitnega
individualnega razgovora s prosilcem, je član razpisne komisije izdelal predlog za dodelitev denarne
pomoči, ki ga je obravnavala razpisna komisija in o njem odločila s sklepom.
Izmed vseh upravičencev, ki so izpolnjevali vse potrebne pogoje in so dosegli zadostno število točk, je
razpisna komisija upoštevala prednostni vrstni red prosilcev glede na točkovanje njihove vloge.
Posameznemu prosilcu so bila dodeljena sredstva nakazana na njegov osebni račun v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Višina odobrenih sredstev, način, rok in namen porabe se je določil s pogodbo.
Prosilci so bili o izidu razpisa obveščeni v roku šestdesetih dni od zaključka razpisa. Izbrani prosilci so
morali nato še podpisati pogodbo v roku osmih dni po pozivu k podpisu pogodbe, sicer se je štelo, da
je posamezni prosilec od razpisa odstopil.
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2. RAZPIS ZA DODELITEV IZREDNE DENARNE NEPOVRATNE DENARNE POMOČI
ŠTUDENTOM V STISKI
Fundacija Študentski tolar je v letu 2013 podeljevala tudi enkratno izredno denarno pomoč študentom
v stiki in sicer v višini 600 €. Za takšno pomoč so lahko zaprosili študenti, ki imajo status študenta na
katerem koli visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani (oz. na tem zavodu
trenutno pavzira) in so se v zadnjih treh mesecih znašli v socialni stiski, študent pa ni smel biti v
rednem delovnem razmerju.
Namen podeljevanja denarne pomoči je podpiranje študentov, ki se zaradi nepredvidenih okoliščin,
zaradi katerih pride do znatne spremembe njihovega socialnega položaja tekom zadnjih mesecev,
znajdejo v hudi socialni stiski.
V letu 2013 smo prejeli 167 prošenj, ki smo jih pregledovali sproti. Merila za izbor in način ocenjevanja
je bil podoben razpisu iz prejšnje točke. Od teh so bile 3 vloge zavrnjene, ker prosilci ne študirajo na
članici ŠOU v Ljubljani, 54 vlog je kljub pozivu za dopolnitve ostalo nepopolnih, 110 vlog pa je bilo
tekom leta popolnih. Izmed slednjih je komisija odločila, da je do izredne denarne pomoči upravičenih
37 prosilcev. 73 prosilcev je na podlagi vlog in dokazil pridobilo premalo število točk za pozitivno
rešeno vlogo. Za pozitivno rešeno vlogo je prosilec moral pridobiti najmanj 46 točk, kar je bilo
določeno že v letu 2012. Na odločitev komisije se je prosilec, kot tudi na vseh preostalih naših
razpisih, lahko tudi pritožil.
Posamezni prosilec je bil do denarne pomoči upravičen največ dvakrat v zaporednih dvanajstih
mesecih – dvema prosilcema je bila taka pomoč tudi odobrena.
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
• prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ
10 točk;
• dohodek na družinskega člana, kjer so se upoštevale dohodninske odločbe članov, ki so
navedeni v gospodinjski evidenci, pri čemer je lahko prosilec dosegel največ 8 točk;
• delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 5
točk;
• morebitna zdravniška potrdila oziroma potrdila centra za socialno delo, ki so se točkovala s
5 ali 10 točkami;
• če ima prosilec otroka se je za enega otroka dodelilo 5 točk, za dva otroka 10 točk in za tri
ali več otrok 15 točk;
• trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 0 do 30 točk;
• razgovor po potrebi, kjer se je prosilcu dodelilo do 10 točk.
3. SUBVENCIONIRANI JEZIKOVNI TEČAJI
Fundacija Študentski tolar je v letu 2013 v sodelovanju z Zavodom ŠOLT razpisala subvencionirane
jezikovne tečaje za študente, ki so ciljna publika fundacije. Pogoj za pridobitev pravice do
subvencioniranega jezikovnega tečaja je bil status študenta na katerem koli visokošolskem ali
višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, študent pa ni smel biti v rednem delovnem
razmerju.
Študenti so na fundacijo naslovili pisne prošnje in priložili zahtevane priloge na podlagi katerih smo
ocenjevali finančno situacijo posameznega prosilca. Ključnega pomena pri točkovanju (tudi pri tem,
tako kot pri vseh naših razpisih, je bil točkovnik vnaprej objavljen) je bilo motivacijsko pismo, ki je
prinašalo tudi največ točk. Slednje je moralo obsegati najmanj pol strani, v njem pa je moral študent
obrazložiti, zakaj meni, da je upravičen do tečaja (socialne in družinske okoliščine, zdravstveno stanje,
študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti ali okoliščine, ki jih je lahko podprl z
dokazili).
Do subvencioniranega jezikovnega tečaja so bili upravičeni tisti študenti, ki so pri točkovanju dosegli
najmanj 35 točk. Na razpis smo prejeli 186 vlog (18 vlog je kljub pozivu ostalo nepopolnih, 2 vlogi nista
izpolnjevali pogojev statusa na članici ŠOU v Ljubljani, 13 vlog je prispelo po zaključku razpisa – po
porabi vseh sredstev, 27 prosilcev je pri točkovanju pridobilo premalo točk, 126 vlog je bilo odobrenih).
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Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
• prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ
10 točk;
• delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 10
točk;
• morebitno potrdilo o študijski izmenjavi, ki se je točkovalo s 5 točkami;
• če ima prosilec otroka je pridobil 3 točke;
• trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk.
Sredstva za razpis smo v večini pridobili preko razpisa Študentske organizacije Slovenije za
sofinanciranje študentskih projektov. Na razpis smo se prijavili skupaj s ŠOU v Ljubljani kot glavnim
prijaviteljem in Zavodom ŠOLT kot partnerjem projekta in skrbnikom projekta.
Preko razpisa smo v letu 2013 omogočili udeležbo 126 študentov na subvencioniranih jezikovnih
tečajih, kjer so si študenti lahko sami izbrali kateri tečaj želijo obiskovati – slednjih je bilo ponujenih
preko 30 različnih. Študent je za udeležbo na tečaju moral plačati Zavodu ŠOLT 30 € za posamezni
tečaj.
4. BREZPLAČNE PSIHOTERAPIJE IN PSIHOLOŠKA SVETOVANJA
Fundacija Študentski tolar je v letu 2013 v sodelovanju s Študentsko svetovalnico razpisala okvirno 30
mest za brezplačne psihoterapije in psihološka svetovanja v izvedbi psihoterapevtov zaposlenih na
Študentski svetovalnici.
Pravica do brezplačne psihoterapije ali psihološkega svetovanja se je lahko dodelila osebam, ki imajo
status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem
delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Pravica se je
lahko dodelila tudi osebam, ki so prvo leto brez statusa študenta na kateremkoli visokošolskem ali
višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na
Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.
Pri točkovanju prošnje je bilo ključnega pomena motivacijsko pismo, ki je prinašalo tudi največ točk. Le
to je moralo obsegati najmanj eno stran in zajemati prošnjo za dodelitev brezplačne psihoterapije ali
psihološkega svetovanja in obrazložitev, zakaj bi bil študent do tovrstne pomoči upravičen (socialne in
družinske okoliščine, zdravstveno stanje, študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki
jih lahko podpre z dokazili).
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
• prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ
10 točk;
• delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 10
točk;
• če ima prosilec otroka je pridobil 3 točke;
• trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk.
Upravičenci iz razpisa so lahko koristili individualna psihoterapija (8 srečanj) in/ali psihološko
svetovanje (8 srečanj). Do koriščenja brezplačne psihoterapije ali psihološkega svetovanja so bili
upravičeni študenti, ki so zbrali najmanj 30 točk, in sicer do porabe sredstev.

Damjan Vinko
predsednik uprave
Fundacije Študentski tolar,
Ustanove ŠOU v Ljubljani
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