
 

 

 

 

 

 

Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije 

V OKVIRU AKCIJE SRČNA UL S 1. 9. 2021 RAZPISUJE 

DODELITEV FINANČNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI 

 

Že pred epidemijo se je marsikateri študent soočal s finančnimi težavami in bil v stiski, ker ni vedel, 
kako se prebiti iz meseca v mesec. Ena od posledic, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, je tudi 
ta, da so se finančne težave mnogih študentov in/ali njihovih skrbnikov še poglobile in postale bolj 
očitne. Z razpisom želita Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) rešiti kratkoročni finančni problem tistih, ki so zaradi situacije 
ostali brez običajnih virov za preživljanje. 

V sodelovanju z ZPMS bomo zbirali sredstva za namen pomoči študentom v stiski. Zbrana 
sredstva bo ZPMS razdelila glede na razdelilnik do izčrpanja zbranih sredstev.  

Ker želimo, da pomoč resnično pride do tistih študentov, ki pomoč potrebujejo, smo postavili 
določene kriterije za pridobitev pomoči. V nadaljevanju vam predstavljamo pogoje in postopke 
oddaje vloge za pomoč študentom v stiski. Vsaka vloga bo obravnavana izjemno zaupno.   

RAZPIS SE ODPRE 1.9.2021 IN TRAJA DO 15.10.2021. V NAPREJŠNJE ALI KASNJEŠE 
PRIJAVE IZVEN ZAPISANIH ROKOV NISO MOŽNE.  

 

Kdo lahko zaprosi? 

Za pomoč lahko zaprosijo študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom v študijskem letu 
2020/21, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki (če ene ali druge imajo) pa jih težko vzdržujejo, 
ker imajo tudi oni prenizek dohodek, 

• so starejši od 26 let, doseženi prihodki pa niso zadostni za osnovno preživetje (lastno ali 
vzdrževanih družinskih članov). 

 

Oblika pomoči 

Pomoč lahko vsebuje sofinanciranje: 

• najemnine in bivanjskih stroškov (celotno ali delno poplačilo stroška); 
• nakup živil in obleke; 



• študijski material (celotno ali delno poplačilo računa); 
• študiju namenjena računalniška oprema (celotno ali delno poplačilo računa). 

Vlagatelj v prijavi navede, za katero obliko pomoči zaproša. Zaprosi lahko za več oblik pomoči iz 
zgornjega nabora – npr. nakup živil in obleke in študijski material.  

Izbranim upravičencem bo ZPMS v višini dodeljenih sredstev sofinancirala najemnino, nakup živil 
in obleke, študijskega materiala in/ali študiju namenjene računalniške opreme.   

 

 

Vsebina vloge 

Popolna vloga mora vsebovati: 

• v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za dodelitev finančne pomoči in pisna utemeljitev 
vloge oz. stiske; 

• potrdilo o vpisu (v primeru, da vlagatelj ne poda izrecnega soglasja za preverbo statusa v 
aktualnem študijskem letu v uradnih evidencah UL); 

• bančni izpisek vlagatelja in staršev/skrbnikov za zadnje 3 mesece1 in odločbo CSD o 
premoženjskem statusu prosilca in njegove družine/skrbnikov (v primeru, da vlagatelj ima 
odločbo); 

• najemno pogodbo, iz katere mora biti razvidno število oseb, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu, in pripadajoči stroški (ni pogoj); 

• druga dokazila glede na specifiko situacije, kjer lahko posameznik prejme dodatne točke 
(zdravniško mnenje, izredni dogodki …).  

 

Merila za točkovanje 

Sredstva se dodelijo glede na število točk, ki jih vlagatelj prejme po razdelilniku. Merila za 
točkovanje so: 

• prejemki na osebo v skupnem gospodinjstvu/družini v EUR (dohodek na družinskega 
članka, največ 10 točk); 

• študentska družina, nosečnost, samohranilstvo (največ 3 točke); 
• zdravstveno stanje vlagatelja (status študenta s posebnimi potrebami, trenutna bolezen, 

poškodba, duševne težave, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, največ 5 točk); 
• samostojno plačevanje najemnine vlagatelja (2 točki); 
• specifični dogodki (5 točk); 
• proaktivnost vlagatelja (največ 3 točke). 

 
 

Oddaja vloge 

Kandidati morajo oddati Vlogo za dodelitev pomoči in priloge, ki izkazujejo upravičenost pomoči, 
priporočeno po pošti na naslov:  

 
1 Lahko je izpis iz spletne banke. 



Univerza v Ljubljani 
Kongresni trg 12  
1000 Ljubljana  
 
Vloga za Srčno UL 
NE ODPIRAJ 

 

Rok oddaje vloge 

Vlagatelji morajo vlogo za dodelitev pomoči (priloga 1 tega razpisa) poslati do vključno 15. 10. 
2021.   

 

Ocenjevanje vloge 

Postopek ocenjevanja situacije vlagateljev izvede posebej imenovana Komisija za ocenjevanje vlog 
Srčne UL, v sestavi dveh predstavnikov Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov, 
predstavnika Študentskega sveta UL, strokovnega delavca rektorata in predstavnika ZPMS. 

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje do 15. 11. 2021. 

Z oddajo vloge študent potrdi, da se je seznanil z vsebino razpisa in da se z njo strinja. Sklep 
komisije je dokončen.  

 

Obdelava osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke bosta Univerza v Ljubljani (rektorat@uni-lj.si) in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (info@zpms.si) kot skupna upravljavca obdelovala za namen pomoči študentom s 
finančnimi težavami (pravna podlaga člen 6(1)b GDPR). Ker želimo, da pomoč resnično pride do 
tistih študentov, ki pomoč potrebujejo, smo postavili določene kriterije za pridobitev pomoči. Zato 
moramo ugotoviti, ali tem kriterijem ustrezate in posledično v primeru, da nam svojih osebnih 
podatkov ne bi želeli posredovati, do pomoči nujno ne boste upravičeni. Vaše osebne podatke 
bomo v primeru izvedbe pomoči hranili 5 let od nakazila; osebne podatke, potrebne za davčne 
namene, pa 10 let. V primeru, da do pomoči ne boste upravičeni, bomo vaše osebne podatke 
izbrisali po zaključku ocenjevanja vlog. Kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice dostopa do 
osebnih podatkov, popravka, omejitve obdelave in (v določenem obsegu) prenosljivosti osebnih 
podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov UL (dpo@uni-lj.si). Če boste menili, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo 
ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS. 

 

Več informacij 

Za dodatne informacije nam lahko pišete na srcnaul@uni-lj.si.   
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PRILOGA 1: Prijavni obrazec Vloga za dodelitev finančne pomoči študentom Univerze v 
Ljubljani v stiski 


