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NAČRT DELA FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI  

ZA LETO 2022 

 

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 15 let 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. Za nami sta dve leti, ki sta 

bili težki in naporni tudi za našo ciljno skupino, saj so se socialne stiske študentov povečevale. Da bi lahko tem 

potrebam sledili in skušali stiske študentov čim bolj zmanjšati ali olajšati, na tem mestu znova pozivamo 

ustanovitelja, da umesti področje socialnih programov med svoje prioritete v letu 2022. 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 in s tem omogoči 

študentom ŠOU v Ljubljani dostojnejše študentsko in študijsko življenje. 

 

ŠOU v Ljubljani je leta 2006 dokončno (postopki so se začeli leta 2003) 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 kot samostojna pravna oseba 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. Dobršen 

del programov izvajamo sami, del pa v sodelovanju predvsem z drugimi člani ŠOU družine (s ŠOU šport in 

ŠOLT). Svoja letna poročila objavljamo na svoji spletni strani. V letu 2021 smo v svoje dejavnosti aktivno vključili 

585 mladih. Omogočili in dokončno izvedli smo 214 denarnih pomoči (en razpis je še odprt in omogoča še 

dodatno število denarnih pomoči) in 111 subvencioniranih tečajev. Skupno je bilo dodeljenih 468 različnih oblik 

pomoči. 

 

Na spletni strani http://www.studentski-tolar.si, ki je bila v začetku leta 2022 skupaj s CGP prenovljena, 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 spletni 

strani. Naši programi so namenjeni predvsem socialno ogroženim študentom. 

 

 
Slika 1: Število vključenih mladih v programe Fundacije Študentski tolar v letih 2007–2021 (za 2021 je predstavljeno stanje na dan 31. 12. 2021, tj. 
razmeroma na začetku izvajanja zadnjega poziva za nepovratne denarne pomoči in se bo tako število še povečalo, kar bo obnovljeno v letnem 
poročilu za leto 2022). 
 
 



 

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

 
 
 

 
 

Slika 3: Nepovratne denarne pomoči so osrednja dejavnost Fundacije 
Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani. Te dodeljujemo na podlagi 
razpisov, ki so objavljeni na naši spletni strani, promocijo zanje pa 
vršimo preko spletnih naslovov, svojih profilov na Instagramu in 
Facebooku ter sporočil za javnosti. Vloge ocenjujemo sproti, obenem 
pa tudi sproti izdajamo odločbe in nakazujemo sredstva. 

 

 

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

izvrševanju ciljev. ŠOU v Ljubljani se je zavezal vsakoletno namenjati za izvajanje namena ustanove sredstva 

najmanj v višini 4,6 % svojih letnih prihodkov z naslova koncesijskih dajatev. 
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Slika 4: Pregled letnega financiranja Fundacije Študentski tolar s strani ustanovitelja v zadnjih 10 letih na podlagi letnih pogodb med ŠOU v 
Ljubljani in Fundacijo Študentski tolar, ko je ŠOU v Ljubljani povprečno namenil Fundaciji Študentski tolar za izvajanje humanitarnih programov 
financiranje v višini 158.066,12 €. 

 

Tudi za leto 2022 smo v Fundaciji Študentski tolar predvideli kakovosten program, ki je sicer v delu še odvisen, 

koliko finančnih sredstev nam bo ŠOU v Ljubljani omogočil za izvedbo tega programa. Svoje programe bomo tako 

prilagodili sprejetemu Finančnemu načrtu ŠOU v Ljubljani za leto 2022 in dokončni letni načrt izpeljali na podlagi 

sprejetega letnega finančnega načrta ustanovitelja, spodaj pa prilagamo okvirno finančno razdelitev. V primeru 



manjšega prihodka iz naslova ustanovitelja se zmanjša načrtovana višina odhodkov, predvidenih za dodeljevanje 

nepovratnih denarnih pomoči. V primeru višjega prihodka se opravi temeljita analiza o možnem razvoju svojih 

dejavnosti. Kot že doslej v času svojega delovanja smo na Fundaciji Študentski tolar prepričani, da skupaj 

zmoremo. 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 drug na drugega in nesporno delovali v korist vseh študentov ŠOU v Ljubljani! Tako 

pozivamo ŠOU v Ljubljani, da po svojih najboljših močeh skuša omogočiti naše programe.  

 

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 2022 tako 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, denarne pomoči 

v sodelovanju z Zvezo ŠKIS); 

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

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

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

• materialne pomoči (npr. vstopnice za predstave SNG Drama, smučarske karte s ŠOU šport); 

• druge naše redne programe, razvidne iz naših preteklih letnih poročil; 

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

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

komisije). 

 

Načrt finančne porazdelitve v okviru naših programov oz. dejavnosti, ki je preračunana na prihodek ŠOU v 

Ljubljani v višini 150.000 €, kot nam je bil sporočen na današnji dan in brez prikaza kritih stroškov za izvedbo 

Erasmus+ programov iz virov Evropske komisije: 

 

nepovratne denarne pomoči študentom v stiski 81.000 € 

subvencionirani programi in materialne pomoči (jezikovni tečaji, strokovni 

tečaji, športne vadbe, materialne pomoči) 
15.000 € 

S Tolarjem do diplome 4.100 € 

stroški dela 40.300 € 

stroški banke 700 € 

stroški poslovanja in računovodstva 3.100 € 

promocija in storitve 2.900 € 

drugi pisarniški stroški in izobraževanje 2.900 € 

 150.000 € 

 

Delež, namenjen neposrednim oblikam pomoči študentom iz zgornje tabele, ki bremeni naš redni program (brez 

Erasmus+) predstavlja 67 % načrtovanih odhodkov (izvedba v 2021 je bila v tem delu 67-%). Preostali delež 

pripada odhodkom vseh oblik dela, stroškom banke, pisarniških stroškov, računovodstva idr. 

 

 
Slika 5: Objava o upravičencih poziva za nepovratne denarne pomoči 2021, iz katere je razvidno, kakšni so naši splošni pogoji za prijavo na 

večino naših oblik pomoči. 



 
Slika 6: Objavi na Instagramovem profilu Fundacije Študentski tolar »Kaj potrebujem za prijavo«, iz katere je razvidna dokumentacija, ki nam jo 

morajo prosilci za denarno pomoč predložiti. 

 

V okviru programa Erasmus+ imamo za leto 2022 v načrtu zaključiti z dvema projektoma, kjer smo mi nosilci in 

vključujeta predvsem še izmenjavi v Sloveniji, in nadaljevati s projekti, v katerih že delujemo kot partnerji. Na 

današnji dan smo partnerji še šestih projektov, kjer so v letu 2022 predvidene izmenjave mladih v tujini. 

Načrtovana so tudi nova projektna partnerstva. 

 

V letu 2020 smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu študentov z našim delom (povzetek rezultatov je objavljen v 

našem lanskem 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 prireditvah. Z rezultatom kratke raziskave o zadovoljstvu svojih 

uporabnikov s Fundacijo Študentski tolar smo bili zadovoljni, konec leta 2022 pa želimo anketo ponovno izvesti. V 

odprtem delu vprašalnika smo prejeli veliko 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. 

 

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. Računamo, da bomo skupaj s ŠOU v Ljubljani skušali čim bolj učinkovito poskrbeti za še boljši jutri 

študentov. Na Fundaciji Študentski tolar tovrstno sodelovanje s ŠOU v Ljubljani tudi z veseljem pričakujemo. 
 

 
Damjan Vinko  

predsednik uprave Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani 
 
 
 


