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NAČRT DELA FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI  

ZA LETO 2021 

 
 

Na žalost se ljudje še vedno prepogosto znajdemo v stiski, ko potrebujemo pomoč sočloveka, včasih nekoga, ki 

nam prisluhne in pokaže pot, spet drugič, nekoga, ki nam pomaga čisto konkretno. Ena od nalog Študentske 

organizacije Univerze v Ljubljani je tudi skrb za socialni položaj študentov in že več kot desetletje smo študentom 

v stiski preko Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani pomagali z dodeljevanjem denarne pomoči in 

drugih oblik pomoči in bili pri tem v ponos ter ogrodje ŠOU družine ter ŠOU v Ljubljani. Leto 2020 je bilo žal 

izjemno slabo leto za našo ciljno publiko, stiske študentov so se občutno povečale, veliko več študentov je bilo 

tudi pahnjenih v stisko in v Fundaciji Študentski tolar smo jim po svojih močeh skušali pomagati, kljub zmanjšanju 

sredstev za svoje delovanje in manj očitnemu posluhu ustanovitelja za prizadevanje naših ciljev. Žal je bila naša 

ustanova ena redkih členov ŠOU družine, ki se ji je potreba študentov po doseganju ciljev posamezne članice 

ŠOU družine zaradi vseh posledic pandemije v letu 2020 zelo povečala. V ta namen smo v letu 2020 izvedli tudi 

poziv za nepovratne denarne pomoči, ki je bil namenjen zgolj študentom, ki so utrpeli najhujše posledice pri 

izpadu dohodka zaradi epidemije koronavirusa (kasneje izvedli tovrsten razpis še skupaj s Študentsko 

organizacijo Slovenije in njenimi entitetami za vse študente, ki so člani ŠOU v Ljubljani). Žal pa je bilo stanje 

takšno, da 126 študentom nismo mogli pomagati zgolj zaradi pomanjkanja sredstev, četudi so izpolnjeni vse 

razpisne pogoje in smo zanje ugotovili, da so v socialni stiski.  

Ker ocenjujemo, da bo leto 2021 na žalost še slabše, na tem mestu znova pozivamo ustanovitelja, da znatneje 

poskrbi za svoje člane, tj. študente ŠOU v Ljubljani, in se v primerjavi s tekočim letom znatneje potrudi za 

izboljšanje socialnega položaja študentov ter umesti področje socialnih programov med svoje prioritete v letu 

2021, čemur žal zadnja leta nismo bili priča. Del slednjih prizadevanj in prioritet pa naj se izvaja tudi preko 

dejavnosti Fundacije Študentski tolar, torej preko naših programov dodeljevanja nepovratnih denarnih pomoči, 

subvencioniranih izobraževanj, materialnih pomoči omogoči študentom ŠOU v Ljubljani dostojnejše študentsko in 

študijsko življenje. 

 

ŠOU v Ljubljani je leta 2004 ustanovil Fundacijo Študentski tolar, ustanovo ŠOU v Ljubljani, katere osnovni 

namen je pomagati študentom v stiski – z denarnimi pomočmi, z dodeljevanjem materialne pomoči ter nenehnimi 

prizadevanji za izboljšanje socialnega položaja študentov. Fundacija neprekinjeno deluje od leta 2006 dalje. V 

naših strukturah delujejo študenti, prostovoljci in dve zaposleni, ki so člani komisij za ocenjevanje vlog in komisije 

za pritožbe, in so za svoje delo posebej izobraženi. Fundacijo sicer vodi 5-članska uprava, ki svoje delo opravlja 

prostovoljno in ima mandat do 30. 11. 2021. Dobršen del programov izvajamo sami, del pa v sodelovanju 

predvsem z drugimi člani ŠOU družine (predvsem s ŠOUšport in ŠOLT). Svoja letna poročila objavljamo na svoji 

spletni strani. Zadnje objavljeno poročilo o našem delovanju je za obdobje januar–september 2020. 

 

Na spletni strani http://www.studentski-tolar.si 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, so 

vedno, skupaj s točkovnimi, objavljeni na naši spletni strani. Naši programi so namenjeni predvsem socialno 

ogroženim študentom ŠOU v Ljubljani. 

 

 
Slika 1: Število vključenih mladih v programe Fundacije Študentski tolar v letih 2014–2020 (za 2020 je predstavljeno stanje na dan 2. 12. 2020, tj. 
razmeroma na začetku izvajanja osrednjega letnega poziva za nepovratne denarne pomoči). 



 

 
Slika 2 (levo): Letak o dejavnostih Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v 

Ljubljani iz leta 2019. 
 

 
Slika 3: Prejeta pošta v zadnjih dveh dneh našega zadnjega letošnjega poziva za 
nepovratne denarne pomoči. Po številu vlog in prošnjah vidimo, da je stiska študentov 
v letu 2020 prav gotovo velika.  
Vsekakor si na Fundaciji Študentski tolar želimo in upamo, da bi se finančna situacija 
prijavljenih študentov izboljšala. Po svojih zmožnostih se trudimo pomagati čim 

večjemu številu pomoči potrebnim študentom, ki se obrnejo na nas. Vloge ocenjujemo 
sproti, obenem pa tudi sproti izdajamo odločbe in nakazujemo sredstva. 

 

V letu 2020 smo do začetka decembra v svoje programe vključili že več kot 600 študentov, natančni podatki pa 

bodo na voljo februarja 2021, saj smo trenutno še sredi izvajanja osrednjega letnega poziva za nepovratne 

denarne pomoči. Na tem pozivu še posebej smo opazili res znatno povečanje stisk študentov v primerjavi s 

preteklim letom ob istem času, ko smo izvedli enak poziv. Ocenjujemo, da se bodo stiske še povečevale, s tem 

pa tudi potrebe po pomoči študentom, ki bodo verjetno še višje, kot so bile v letih po zadnji ekonomski krizi. V letu 

2021 pričakujemo večji pritisk študentov na nas, še več prošenj za pomoč. Če primerjamo financiranje ŠOU v 

Ljubljani v letu 2020 do Fundacije, že sedaj vemo, da že samo, če sredstva za naše delovanje ostanejo enaka kot 

v letu 2020 (tj. 110.000 €) ne bomo mogli pomagati preko 250 socialno ogroženim študentom in študentom v 

socialni stiski. Če se bodo prihodki Fundacije iz naslova ŠOU v Ljubljani še manjšala, kot je bil očiten trend 

zadnjih dveh let, četudi se bodo zmanjšala sredstva ustanovitelja (kar resnično razumemo in spoštujemo dilemo 

našega ustanovitelja), bo to pomenilo še večje število študentov v socialni stiski, ki jim Fundacija žal ne bo 

zmogla pomagati. 

 

Ko je ŠOU v Ljubljani ustanovil svojo dobrodelno ustanovo, se je zavezal k omogočanju njenih programov in 

izvrševanju ciljev. Slednja zaveza se je spoštovala in zapisovala na različne načine, a najbolj ključna informacija 

je, da se je ŠOU v Ljubljani zavezal vsakoletno namenjati za izvajanje namena ustanove sredstva najmanj v višini 

4,6 % svojih predvidenih letnih prihodkov z naslova koncesijskih dajatev. Razumemo, da ustanovitelj doživlja 

izpad svojih letnih prihodkov, a smo vendarle prepričani, da bi področje socialnega položaja študentov moralo v 

letu 2021 biti prioriteta, ne glede za zmanjšanje prihodkov. 
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Slika 4: Pregled letnega financiranja Fundacije Študentski tolar s strani ustanovitelja v letih 2009–2020 (opomba: za leti 2015 in 2016 ni 
upoštevanih sredstev, ki jih je ŠOU v Ljubljani namenil izvajanju skupnega projekta načrtovanja izgradnje skupnega študentskega doma na 
Kersnikovi 4), ko je ŠOU v Ljubljani povprečno namenil Fundaciji Študentski tolar za izvajanje humanitarnih programov sofinanciranje v višini 
149.141,67 €. 



Glede na vse napisano smo v Fundaciji Študentski tolar tudi za leto 2021 predvideli kakovosten program, a koliko 

bo slednji lahko izvedljiv, je predvsem odločitev ŠOU v Ljubljani v delu, koliko sredstev nam bo za izvedbo 

programa omogočil finančnih sredstev. Svoje programe bomo tako prilagodili sprejetemu Finančnemu načrtu 

ŠOU v Ljubljani za leto 2021 in dokončni letni načrt izdelali na podlagi sprejetega letnega finančnega načrta 

ustanovitelja, spodaj pa prilagamo okvirno finančno razdelitev (znesek pri denarnih pomoč je ostal »nedokončan« 

in predstavlja celotno višino sredstev ustanovitelja, zmanjšano za stroške preostalih programov, administracije in 

dela; pod tabelo glej komentar). Prepričani smo, da skupaj zmoremo več in boljše. Ena od nalog ŠOU v Ljubljani 

je zagotovo tudi skrb za socialni položaj študentov, poleg drugega pestrega nabora obštudijskih dejavnosti, zato 

verjamemo, da bomo lahko našli skupni jezik in skupno pot, da bomo še naprej ponosni eden na drugega in 

nesporno delovali v prid vseh študentov ŠOU v Ljubljani! 

 

Želimo si, da bi s svojim delom prispevali k izboljšanju socialnega položaja študentov in pomagali zaključiti študij 

tistim, ki sami tega ne zmorejo. V letu 2021 nameravamo izvesti naslednje programe: 

• pozivi za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski (študenti v splošni socialni stiski, 

študentske družine, študenti s tujim državljanstvom ali manjšinsko etnično pripadnostjo ipd.); 

• subvencionirane jezikovne in strokovne tečaje, ki bi jih izvedli skupaj z Zavodom ŠOLT; 

• subvencionirane športne programe, ki bi jih izvedli skupaj z zavodom ŠOU šport; 

• S Tolarjem do diplome (brezplačno lektoriranje zaključnih študijskih del); 

• Erasmus+ programe, preko katerih omogočamo svojim uporabnikom pristne izkušnje izobraževanja tudi 

v tujini ter obenem izobražujemo lasten kader (sredstva za te programe so v celoti pridobljena iz vira 

Evropske komisije in ne bremenijo proračuna ŠOU v Ljubljani oz. Fundacije); 

• druge naše redne humanitarne pomoči, razvidne iz naših preteklih letnih poročil. 

 

 

Načrt finančne porazdelitve v okviru naših programov oz. dejavnosti brez prikaza kritih stroškov za izvedbo 

Erasmus+ programov (višina denarnih pomoči je torej odvisna predvsem od odločitve ŠOU v Ljubljani na predlog 

predsednika ŠOU v Ljubljani, koliko sredstev želi v letu 2021 nameniti za delovanje Fundacije Študentski tolar): 

 

nepovratne denarne pomoči študentom v stiski = financiranje ŠOU v Ljubljani - drugi stroški* 

subvencionirani programi in materialne pomoči 

(jezikovni tečaji, strokovni tečaji, športne vadbe, 

smučarske karte za socialno ogrožene študente) 

11.000 € 

S Tolarjem do diplome 2.500 € 

stroški dveh zaposlenih 43.500 € 

stroški študentov 2.500 € 

stroški banke (vodenje računa in provizije za 

nakazila denarnih pomoči ipd.) 
1.200 € 

stroški poslovanja in računovodstva 2.700 € 

promocija in storitve 1.300 € 

drugi pisarniški stroški in izobraževanje 1.500 € 

 
 
* V letu 2020 ocenjujemo, da bomo za nepovratne denarne pomoči uporabili 87.000 € (29.100 € je 
bilo pridobljenih na podlagi skupnega poziva s Študentsko organizacijo Slovenije in njenimi 
entitetami, ki je bil namenjen vsem članom ŠOS, ki so utrpeli posledice zaradi epidemije 
koronavirusa). Žal bo to še vseeno pomenilo, da zaradi svojih finančnih zmožnosti vsaj 200 
študentom v socialni stiski ne bomo zmogli pomagati.  
 
V letu 2019 smo za vse nepovratne denarne pomoči uporabili 110.950 €. (za pretekla leta glej 
poročila za posamezno koledarsko leto) 
 
 
Če nam ŠOU v Ljubljani v letu 2021 nameni sredstva v višini 110.000 €, posledično pomeni, da se 
brez ukinitve drugih programov ali okrnitve našega načrta, za denarne pomoči iz virov ŠOU v 
Ljubljani nameni 43.800 €. 

 

 

 



 
Sliki 5 in 6: Objavi na Instagramovem profilu Fundacije Študentski tolar, kjer uporabljamo oznake #fundacijastudentskitolar, #studentskitolar, #fst 
in nato predmetne oznake posamezne objave.  

 

Letos smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu študentov z našim delom (povzetek rezultatov je objavljen v našem 

zadnjem poročilu). Anketo je izpolnilo 92 študentov ŠOU v Ljubljani. 72 % sodelujočih v spletni anketi je bilo zelo 

zadovoljnih z dejavnostmi, ki jih izvajamo (z najvišjo oceno 5), 22 % pa nam je dodelilo oceno 4 – skupno torej 

94 %. Približno tretjina študentov za nas izve preko priporočila ali preko prijatelja, skoraj enak delež pa 

predstavljajo mediji, druge nevladne organizacije, študentske organizacije visokošolskih in višješolskih zavodov 

ŠOU v Ljubljani in stojnice na dogodkih. Z rezultatom kratke raziskave o zadovoljstvu svojih uporabnikov s 

Fundacijo Študentski tolar smo zadovoljni, saj so glede na podane odgovore zadovoljni z našim delom. V odprtem 

delu vprašalnika smo prejeli nešteto pohval in zahval, obenem pa so v tem delu študenti ponovno poudarili 

pomen našega delovanja ter izrazili potrebo po še večjem angažmaju naših pomoči – torej še več dodelitev 

denarnih pomoči, tečajev idr. Področja, ki jih pokrivamo, so socialno občutljiva in zahtevajo hitro odzivnost. 

 

Z mislimi našega apela ustanovitelju na več mestih tega dokumenta, ki je sestavni del predloga Finančnega 

načrta ŠOU v Ljubljani za leto 2021, nas na Fundaciji Študentski tolar veseli, da je v svoji predstavitvi novo 

izvoljeni predsednik ŠOU v Ljubljani pokazal veliko zanimanja za uresničevanje namena naše ustanove, tj. pomoč 

študentom v socialni stiski in za prihodnji leti izrazil željo po še poglobljenem sodelovanju Fundacije Študentski 

tolar s ŠOU v Ljubljani pri razpisih za nepovratne denarne pomoči študentom kot tudi pri ohranitvi 

subvencioniranih jezikovnih tečajev, ki jih na Fundaciji izvajamo skupaj z Zavod ŠOLT, ter za izvedbo 

psihosocialnih svetovanj, ki jih je sredi letošnjega leta od nas prevzela in začela izvajati Študentska svetovalnica. 

Korak naprej je na naše veselje bil storjen. Žal znova prihajajo časi, ko bo/je položaj študenta še toliko bolj 

ogrožen in zato pozivamo ŠOU v Ljubljani, da po svojih najboljših močeh le-tem skuša pomagati. 

 

Na Fundaciji Študentski tolar verjamemo, da moramo in s svojimi programi zmoremo pomagati študentom ŠOU v 

Ljubljani, pri tem pa venomer potrebujemo razumevanje svojega ustanovitelja in predvsem njegovo finančno 

podporo. Ker prihaja novo težko leto, računamo, da bomo skupaj s ŠOU v Ljubljani skušali čim bolj učinkovito 

poskrbeti za še boljši jutri. Na Fundaciji Študentski tolar tovrstno sodelovanje s ŠOU v Ljubljani tudi z veseljem 

pričakujemo. 

 
 

 
 

Pripravil:  
Damjan Vinko  

predsednik uprave Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani 
 
 
 


