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FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠOU V LJUBLJANI, objavlja  
v sodelovanju z zavodoma ŠOLT in ŠOU ŠPORT ter ŠOU V LJUBLJANI: 

 
POZIV »S TOLARJEM DO DIPLOME«.  

 
Fundacija Študentski tolar objavlja poziv za lažje dokončanje visokošolskih in višješolskih študijev, 
namenjen študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v stiski. Program »S 
tolarjem do diplome« vključuje 2 obliki brezplačnih pomoči: lektoriranje diplomskih ali magistrskih 
nalog s pregledom angleškega povzetka ter tiskanje do treh izvodov diplomskih ali magistrskih nalog. 
 
Sredstva za denarno pomoč so pridobljena z naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani 
(ŠOU v Ljubljani). 
 
SPLOŠNI POGOJI: 
 
Pravica do pomoči v okviru programa »S tolarjem do diplome« se lahko dodeli osebam, ki zaključujejo 
študij na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je 
priložen v prilogi poziva) in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavod RS za 
zaposlovanje kot brezposelne osebe. Sam status študenta ni pogoj za sodelovanje v programu. 
 
Program traja do porabe sredstev, a največ do 15. 12. 2014, zato zainteresirani pohitite s prijavo.  
 
Program vključuje: 

 brezplačno lektoriranje diplomskih ali magistrskih nalog skupaj s pregledom angleškega 
povzetka za prvih sto prosilcev, katerih vloga bo odobrena;  

 brezplačno tiskanje do treh izvodov diplomskih ali magistrskih nalog za prvih tisoč študentov, 
ki se bodo zglasili na objavljenem kraju omenjenega programa (vloge ni treba oddati, temveč 
se le zglasiti na našem mestu tiskanja). 

Upravičenci iz razpisa lahko koristijo katerokoli obliko pomoči, lahko tudi obe. 
 
 
VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI ZA BREZPLAČNO 
LEKTORIRANJE: 
 

 izpolnjen obrazec Vloga za brezplačno lektoriranje s kontaktnimi podatki prosilca in izjava o 
nezaposlenosti; 

 

 pisna prošnja – motivacijsko pismo*; 
 

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

 

 dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za tri zadnje polne mesece PRED MESECEM 
VLOŽITVE VLOGE – potrdila z interneta (npr. KLIK, PRO, SKB NET …) veljajo zgolj v 
primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke; 

 

 

 izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih treh 
mesecev PRED MESECEM VLOŽITVE VLOGE, ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu, 
kjer so vpisani kot aktivni član (V kolikor prosilec k vlogi ne priloži te priloge, se smatra, da 
prosilec v zadnjih treh mesecih ni opravljal študentskega dela in se temu primerno to točkuje 
glede na točkovnik.); 

 
 

 morebitne druge priloge, ki pričajo o socialnem položaju prosilca (npr. rojstni list otroka, 
potrdilo centra za socialno delo …) (ta dokazila niso obvezna priloga). 

 

* Pri točkovanju prošnje je ključnega pomena motivacijsko pismo, ki prinaša tudi največ točk. To naj obsega najmanj eno stran 
A4 in naj zajema prošnjo za dodelitev brezplačne lekture in obrazložitev, zakaj bi bil študent do nje upravičen (socialne in 
družinske okoliščine, zdravstveno stanje, študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki jih lahko podpre z 
dokazili). 

http://www.sou-lj.si/
http://www.sou-lj.si/
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PRIJAVA IN IZBIRNI POSTOPEK: 
 
Prosilci za brezplačno lekturo s pregledom povzetka v angleškem jeziku pošljejo vlogo z dokazili v 
času trajanja tega poziva po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, 
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava na DIPLOMA«. Prosilci lahko vlogo iz tega odstavka, 
enako označeno, oddajo tudi osebno v času uradnih ur Fundacije Študentski tolar (te so objavljene na 
spletni strani fundacije) ali pa jo v celoti (skenirano, s podpisi) pošljejo na naš elektronski naslov 
diploma@studentski-tolar.si. Zaradi hitrejše komunikacije predlagamo prosilcem elektronsko oddajo 
(vendar bodite pozorni, da pošiljate podpisane priloge ipd.). 
 
Veljavna je vloga, ki je pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge komisija 
prosilca preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge. Prosilec mora vlogo dopolniti najkasneje v 
osmih dneh od poziva k dopolnitvi, pri čemer pri tem velja, da je bila vloga oddana šele na datum 
dopolnitve vloge.   
 
Prosilec, ki je v koledarskem letu 2014 že oddal vlogo za katerokoli drugo obliko pomoči pri 
Fundaciji Študentski tolar (tj. razpis za izredno denarno pomoč, razpis za subvencioniran 
jezikovni tečaj ipd.) in na podlagi tiste vloge pridobil pozitivno odločbo, lahko za prijavo na ta 
poziv za brezplačno lekturo odda le izpolnjen obrazec Vloga za brezplačno lektoriranje za 
pretekle prejemnike pomoči FŠT in motivacijsko pismo. Tovrstno vlogo odda prosilec na enak 
način, kot je zapisano v prvem odstavku tega poglavja.  
 
Do brezplačne lekture bo upravičenih prvih 100, ki bodo pri točkovanju zbrali najmanj 26 točk. Pri 
dodeljevanju te oblike pomoči bo Fundacija Študentski tolar razpoložljiva sredstva podelila med 
upravičence po vrstnem redu prejetja vloge do porabe sredstev na tem razpisu. 
Do brezplačnega tiskanja bo upravičenih prvih 1.000, ki se bodo oglasili na eni od naših točk. 
 
 
VEČ INFORMACIJ O BREZPLAČNEM TISKANJU: 
 
Prvim 1.000 prosilcem, ki bodo obiskali eno izmed naših točk za brezplačno tiskanje diplomskih oz. 
magistrskih nalog, bo na voljo tiskanje naloge v formatu A4 v največ treh izvodih (ne glede na obseg 
strani).  
 
Natančen seznam, kje in kdaj lahko prosilci izkoristijo brezplačno tiskanje diplomske oz. magistrske 
naloge, se bo posodabljalo na spletni strani Fundacije Študentski tolar (www.studentski-tolar.si).  
 
Prosilec mora imeti za tiskanje izdelano datoteko v formatu .pdf. 
 
 
VEČ INFORMACIJ O BREZPLAČNEM LEKTORIRANJU: 
 
Nadaljnja navodila o lektoriranju bo prosilec prejel na svoj elektronski naslov po odobritvi vloge. Sicer 
pa velja, da bomo lekturo skupaj s pregledom povzetka v angleščini opravili v največ 7 dneh od 
prejema popolnega gradiva za diplomsko oz. magistrsko nalogo.  
Program ne vključuje izdelave povzetka v angleščino, temveč le njegov pregled. Pri lekturi 
popravljamo izključno slovnico – ne popravljamo oblike, citiranja, tabel, vsebine idr. 
 
Lektoriranje in pregled povzetka v angleškem jeziku bodo opravili izkušeni študenti slovenistike oz. 
anglistike s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  
Prosilec lahko za lekturo prejme tudi potrdilo o lektoriranju. 
 
 
VEČ INFORMACIJ O POZIVU: 
 
Dodatne informacije o pozivu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v 

http://www.studentski-tolar.si/
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Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana (pritličje levo), v času uradnih ur (v mesecu septembru potekajo 
uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 10.00 do 14.00) osebno ali preko telefona (01 438 02 19) oz. 
tudi izven časa uradnih ur preko e-pošte diploma@studentski-tolar.si. 
 
Dokumentacija poziva je v času uradnih ur na voljo v Fundaciji Študentski tolar, Vojkova 63, 1000 
Ljubljana (pritličje levo). 
 
Posameznemu prosilcu opravimo posamezno dejavnost le enkrat v času poziva (ena lektura, enkratno 
tiskanje). 
 
 
 

PRILOGE POZIVA: 

 TOČKOVNIK 

 SEZNAM ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI 

 VLOGA ZA BREZPLAČNO LEKTORIRANJE IN IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI  

 IZJAVA O ŠTEVILU OSEBNIH RAČUNOV  

 VLOGA ZA BREZPLAČNO LEKTORIRANJE ZA PRETEKLE PREJEMNIKE POMOČI FŠT 
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TOČKOVNIK ZA DODELITEV BREZPLAČNE LEKTURE 2014 

 
  

 

Priimek in ime:______________________________   
Oznaka: 

 

        

  Rangi Točkovnik Točke 

1. Mesečni prejemki  0–100,00 € 10   

 v zadnjih treh mesecih 100,01–180,00 € 9   

   180,01–260,00 € 8   

  opomba: seštevek delimo s 3 260,01–340,00 € 7   

  340,01–420,00 € 6   

  420,01–480,00 € 5   

  480,01–540,00 € 4   

ZNESEK: 540,01–600,00 € 3   

  600,01–660,00 € 2   

  660,01–720,00 € 1   

  720,01 € in več 0   

2. Delo preko študentskega servisa  0 € 0   

    skupaj v zadnjih treh mesecih 1–50 € 1   

   ZNESEK: nad 50 € 3   

3. Motivacijsko pismo 5–30   

  skupaj točke   

 
 
Vloga je odobrena prvim 100 prosilcem, ki pri točkovanju dosežejo najmanj 26 točk. 

 

Ocenjevalec: __________________________ 

Opombe: 
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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 podiplomski humanistični študij 

15.  Fakulteta za pomorstvo in promet UL 

16.  Fakulteta za računalništvo in informatiko UL 

17.  Fakulteta za socialno delo UL 

18.  Fakulteta za strojništvo UL 

19.  Fakulteta za šport UL 

20.  Fakulteta za upravo UL 

21.  Filozofska fakulteta UL 

22.  Medicinska fakulteta UL 

23.  Naravoslovnotehniška fakulteta UL 

24.  Pedagoška fakulteta UL 

25.  Pravna fakulteta UL 

26.  Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

27.  Teološka fakulteta UL 

28.  Veterinarska fakulteta UL 

29.  Visoka strokovna šola risanja in slikanja 

30.  Zdravstvena fakulteta UL 


