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1) NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA POZIVA 

 
Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana. 
 

Pisarna Zavoda Študentska svetovalnica se nahaja na Kersnikovi 4, 1000 Ljubljana (prvo 

nadstropje). Dosegljivi smo v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Zavoda študentska 

svetovalnica www.svetovalnica.com) in preko elektronske pošte info@svetovalnica.com. 

 
 
 

2) NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA 
 
Namen poziva je:  

 reševanje trenutne socialne stiske študentov; 
 pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k lažjemu reševanju trenutne 

socialne stiske študentov in k dostojnejšemu življenju v času študija, ter posledično 
olajšanje študija. 

 
Cilj poziva je prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani, 
omogočiti subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE. Obdobje bivanja, ki ga bodo izbrani 
študenti in študentke lahko preživeli v Študentski hiši SRCE bo trajalo en študijski semester (drugi 
študijski semester v študijskem letu 2018/2019), plačali pa bodo le stroške bivanja v višini 
50€/mesec. Plačila najemnine bodo oproščeni. 
 
Predmet poziva je dodelitev subvencij za bivanje v Študentski hiši SRCE za študente v stiski, za 
obdobje enega študijskega semestra. V Študentski hiši SRCE je na voljo 11 prostih mest, in sicer 
v dvoposteljnih sobah ter eni enoposteljni sobi. Študentje si kuhinjo, kopalnico, WC in dnevno 
sobo delijo. Študentska hiša SRCE žal nima dostopa za invalide.  
 
 

3) TRAJANJE POZIVA  
 
Poziv traja do zapolnitve mest. 
  
Na pozivu sta zagotovljeni 2 (dve) prosti mesti v Študentski hiši SRCE. 
 
 
 

4) POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI 

 

I. Splošni pogoji: 

 
Subvencionirano bivanje se lahko odobri samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh 
pogojev: 
 

 imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani, niso 
v rednem delovnem razmerju; 

 so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolskem ali 
višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem 
razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb. 
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Subvencionirano bivanje se lahko odbori tudi študentu oz. študentki ŠOU v Ljubljani s tujim 
državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še naslednji 
pogoj: 
 

 ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče že vsaj eno leto; 

 ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest mesecev.  
 
II. Ostali pogoji: 

 

Upravičenci za odobritev subvencioniranega bivanja v Študentski hiši SRCE so študentje, ki se 

zaradi razlogov, na katere sami ne morejo vplivati, znajdejo v položaju hude materialne 

ogroženosti. Ti razlogi so: 

 nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti (npr. 

nezmožnost dela preko študentske napotnice pooblaščene organizacije) zaradi 

utemeljenih zdravstvenih težav; 

 nastop brezposelnosti vzdrževalca družine; 

 smrt enega izmed vzdrževalcev družine; 

 spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti; 

 zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine. 

 
 

5) DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI 

 

Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem 

jeziku. 

 

I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci so priloženi v 

nadaljevanju): 

 

 pisna prošnja (razlogi za prijavo, opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja 

prosilca); 
 

 izpolnjena vloga za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE; 
 

 podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih 

prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega bivanja;  

 podpisana izjava o nezaposlenosti; 

 fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani; 
 

 fotokopija bančne kartice/kartic z obeh strani; 

 potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (za prosilce, ki 

imajo študentski status) oz. potrdilo o pavziranju ali ustrezno potrdilo zavoda (za prosilce, ki 

so prvo leto brez statusa);  

 potrdilo o prijavljenem začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji; 
*Potrdilo priložijo samo tuji državljani.  

**Iz potrdila mora biti razvidno, od kdaj ima oseba prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 

 dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge; 

potrdila iz interneta veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke; 
** Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje. 
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** Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. 

 

 izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih 6 

mesecev pred mesecem oddaje vloge za subvencionirano bivanje, ki ga prosilci dobijo na 

študentskih servisih, kjer so vpisani kot aktivni član; 
**V kolikor prosilec k vlogi ne priloži te priloge se smatra, da prosilec v tem obdobju ni opravljal študentskega dela in se 

temu primerno to točkuje glede na točkovnik. 
 

 potrdilo ali fotokopija potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti); 
 

 fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2017 oz. fotokopija dohodninske 

odločbe za koledarsko leto 2017 vseh članov gospodinjstva, ki so starejši od 16 let. 
* Potrdilo dobite na davčnem uradu v kraju vašega stalnega prebivališča. Tuji študentje ga pridobite v državi, kjer imate 
urejeno stalno prebivališče. 
** V kolikor še ne morete dobiti potrdila za koledarsko leto 2017, lahko priložite potrdilo za koledarsko leto 2016. 

 
 

II. Dokazila in potrdila, ki jih dodatno predložijo nekateri prosilci: 

 

 najemna pogodba za stanovanje in dokazilo o višini mesečne najemnine (priložijo prosilci, ki 

bivajo kot najemniki); 

 fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (priložijo prosilci, ki imajo otroke in 

pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor); 

 druga potrdila, ki bi lahko vplivala na oceno socialne ogroženosti, kot so npr.  

- mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca (upoštevajo se le mnenja, ki niso 

starejša od 6 mesecev); 

- zdravniško potrdilo; 

- potrdilo o brezposelnosti staršev (upoštevajo se le potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, 

ki niso starejša od 6 mesecev). 

 

 

6) MERILA ZA DODELITEV POMOČI 

 

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna kriterija upoštevata: 

 trenutna stiska študenta; 

 splošni socialni položaj študenta. 

 

Ocena splošnega socialnega položaja študenta se pridobi s točkovanjem po točkovniku, ki ga 

sestavljajo točke za: 

 prejemke prosilca v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje vloge; 

 ekonomski položaj družine oz. gospodinjstva prosilca (zadnja dohodninska odločba 

oziroma potrdilo o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2017); 
**Točkovnik se v delu prilagodi glede na državo, v kateri ima prosilec urejeno državljanstvo. 

 delo preko napotnice študentskega servisa v zadnjih šestih mesecih pred mesecem 

oddaje vloge; 

 ocenitev na podlagi pisne prošnje; 

 mnenje centra za socialno delo položaju prosilca (dodatno); 
** Prosilec prejme točke le v primeru priloženega mnenja centra za socialno delo, ki ga izda center na zahtevo 

prosilca prav za namen tovrstnega mnenja kot priloge prijave na ta razpis. Mnenje ne sme biti starejše od 6 
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mesecev in mora biti naslovljeno kot mnenje namenjeno Zavodu Študentska svetovalnica. Odločbe centra (npr. 

za primere štipendij, druge odločbe) se ne upoštevajo. Prosilca po oddani vlogi k oddaji tega mnenja ne 

pozivamo. 

 zdravniško potrdilo (dodatno); 
** Prosilec prejme točke le v primeru priloženega zdravniškega potrdila, ki priča o hudi bolezni ali hudi poškodbi 

prosilca, ki se je pripetila v obdobju med 1. 1. 2017 in datumom oddaje vloge, ter iz katerega je razvidno, da je 

to stanje občutno vplivalo na socialni ali študijski status prosilca. Prosilca po oddani vlogi k oddaji tega potrdila 

ne pozivamo.  

 brezposelnost staršev oz. skrbnika (dodatno); 
** Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, ki priča o brezposelnosti. 

Prosilca po oddani vlogi k oddaji tega izpisa ni potrebno pozvati. 

 

 

7) IZBIRNI POSTOPEK 

 

Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vloge in dokazil bo član razpisne komisije 

pregledal in točkoval vlogo.  

 

Na podlagi vloge in ugotovitve komisije, izda komisija predlog sklepa direktorici zavoda, ki o vlogi 

dokončno odloči. En izvod sklepa se hrani v arhivu komisije, drugi pa vroči prosilcu. Sklep 

komisije, ki ga potrdi direktorica zavoda, se izroči prosilcu.  

 

Do enosemestrskega subvencioniranega bivanja v Študentski hiši SRCE bosta upravičena 

prva 2 prosilca, ki bosta dosegla najmanj 40 točk.  

 

Prosilci, ki bodo prejeli sklep o odobritvi subvencioniranega bivanja v Študentski hiši SRCE, bodo 

hkrati prejeli tudi vabilo na pogovor pred vselitvijo. Na pogovoru bodo seznanjeni s pravili bivanja 

v Študentski hiši SRCE ter bodo podpisali pogodbo o subvencioniranem bivanju v Študentski hiši 

SRCE za študente v stiski. 

 

 

8) NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG 

 

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: 

  

Zavod Študentska svetovalnica 

Študentska hiša SRCE  

Kersnikova 4 

1000 Ljubljana 

 
Vloge se lahko oddajo v času trajanja tega poziva. 
 
Prosilec lahko vlogo odda tudi osebno v času uradnih ur. 
 

Opremljenost vloge: 

 

Vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: 

»Ne odpiraj – Vloga za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE za študente v 

stiski« 
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Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca. 

 

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge 

komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi obvezne dokumentacije (dodatne priloge mora prosilec 

priložiti sam ob oddaji vloge). Vlagatelj mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema 

poziva k dopolnitvi vloge, drugače se vloga zavrže. 

 

 

9) KRAJ IN ČAS, KO LAHKO ZAINTERESIRANI PROSILCI DVIGNEJO 

DOKUMENTACIJO POZIVA  

 

Dokumentacija poziva je na voljo v Zavodu Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 

Ljubljana (prvo nadstropje), v času uradnih ur. 

 

Dodatne informacije: Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana (prvo 

nadstropje), osebno ali preko telefona 01 438 02 51 v času uradnih ur oz. ves čas preko e-pošte: 

tilen@svetovalnica.com 

 

 

10) 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 
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ZAVOD ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA – SUBVENCIONIRANO BIVANJE V 
ŠTUDENTSKI HIŠI SRCE ZA ŠTUDENTE V STISKI 2019 

TOČKOVNIK – PRVI POZIV 2019 
    
    

Priimek in ime: __________________________                                               Oznaka: ________________ 

 
 

 rangi točkovnik točke 

 
1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)     
 
 
 
                  

BANKA 
 
ZNESEK  

 

do 100 € 10  
100,01 – 180,00€ 9 

180,01 – 260,00 € 8 

260,01 – 340,00 € 7 

340,01 – 420,00 € 6 

420,01 – 480,00 € 5 

480,01 – 540,00 € 4 

540,01 – 600,00 € 3 

600,01 – 660,00 € 2 

660,01 – 720,00 € 1 

720,01 € in več 0 

 
2. DOHODNINSKA ODLOČBA 
    CENZUS NA DRUŽINSKEGA ČLANA  
 
opomba: osnova = povprečna mesečna bruto plača 
v Republiki Sloveniji za leto 2017: 1.626,95 EUR 
 
*Za tuje študente upoštevamo povprečno bruto plačo iz matične države 
 

 
 
število družinskih članov: _____________ 

do 311,17 € 10  

311,18 – 466,76 € 8 

466,77 – 622,36 € 6 

622,37 – 777,94 € 4 

777,95 – 933,52 € 2 

933,53 € ali več 0 

 
3. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH 
ŠESTIH MESECIH 
    

SERVISI 
ZNESEK 

 

0,00 € 0  
0,01 € - 200 € 1 

200,01 - 400 € 2 

nad 400,00 € 3 

 

4. MNENJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO O OGROŽENOSTI 

DRUŽINE 

 

DA 

5  

 
5. BREZPOSELNOST STARŠEV  

enega starša 2  
obeh staršev 5 

 

6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO 
DA 5  

 
7. TRENUTNA SOCIALNA STISKA  
Opomba: ocenjeno glede na pisno obrazložitev prosilca o socialni stiski  

0 - 30  

  

skupaj točke 

 

 
Podpis člana/-ice komisije:  
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 VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE – 2019/1 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek:   

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št.):  

 

Poštna številka in kraj:  

Naslov, kamor želite prejeti pošto (ulica, hišna št., poštna številka in kraj):  

 

(Tiste, ki boste kot naslov za obveščanje navedli študentski dom, prosimo, da ažurno pregledujete 

prispelo pošto v študentskem domu in upoštevate navedene roke za oddajo!) 

Elektronska pošta: 

Telefon (obvezno):   

EMŠO:  

Davčna številka:  

Številka osebnega računa:                                                       

ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)  

 
 

Spodaj podpisani/-a,                                                               , rojen-a   

v / na                                                             : 

 
- navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih uporabi 

Zavod Študentska svetovalnica za potrebe postopka dodeljevanja subvencioniranega 
bivanja; 

- seznanjen/a sem, da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžan/na 
nemudoma se izseliti iz Študentske hiše SRCE; 

- prostovoljno prilagam in dovoljujem uporabo vseh dokazil in potrdil, ki so potrebna za 
ugotavljanje moje trenutne stiske in splošnega socialnega položaja; 

- dovoljujem, da me Zavod Študentska svetovalnica obvešča preko elektronske pošte o 
oblikah pomoči, ki jih izvaja za študente oz. njenih dejavnostih. 

 
 
 
Datum: __________________________                   Podpis: _________________________ 
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IZJAVA O OSEBNIH RAČUNIH in AKTIVNEM ČLANSTVU V 
ŠTUDENTSKEM SERVISU 

 
Prosilec-ka:  

rojen-a                                                                   v/na                                                            

 

 potrjujem, da imam odprt osebni račun na sledeči-h banki-ah oz. hranilnici-ah: 

1. Naziv banke ___________________________________________________________,  

      številka osebnega računa ________________________________________________; 

2. Naziv banke ___________________________________________________________,  

      številka osebnega računa ________________________________________________; 

3. Naziv banke ___________________________________________________________,  

      številka osebnega računa ________________________________________________. 

 
 potrjujem, da kot aktiven član opravljam občasna/začasna dela na podlagi napotnice 

naslednjih študentskih servisov: 

1. Naziv študentskega servisa:  ______________________________________________;  

2. Naziv študentskega servisa:  ______________________________________________;  

3. Naziv študentskega servisa:  ______________________________________________;  

V kolikor niste aktiven član študentskega servisa to obvezno zapišite. 

 

ter prostovoljno prilagam dokazila o osebnih prejemkih in o zaslužkih za opravljena dela 

na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študentskega servisa), ki so potrebna 

za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega bivanja v Študentski hiši SRCE, 

Zavoda Študentska svetovalnica.  

 

                                                        

Datum: __________________________                         Podpis: _________________________ 
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IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI 
 

Prosilec-ka:  

 
rojen-a                                                                    v/na                                                    

 

s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem prijavljen/a na Zavodu RS za 

zaposlovanje v evidenco brezposelnih oz. nisem v rednem delovnem razmerju. 

 

 
 
Datum: __________________________                         Podpis: _________________________ 
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Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana 

    
 

 

KONTROLNI SEZNAM 
Preden pošljete prijavo, preverite, da vloga vključuje vse zahtevane dokumente: 

(kontrolni seznam priložite vlogi) 

 pisna prošnja  
 

 izpolnjena vloga za subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE; 
 

 fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani; 
 

 podpisana izjava o nezaposlenosti; 
 

 potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani oz. potrdilo o 
pavziranju; 

 

 fotokopija vseh bančnih kartic z obeh strani;  
 

 podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o 
osebnih prejemkih; 
 

 potrdilo o prijavljenem začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji; 
 

 dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih šest mesecev; 
 

 izpis zaslužkov, prejetih na podlagi študentske napotnice študentskega servisa za 
obdobje zadnjih šestih mesecev; 
 

 potrdilo ali fotokopijo potrdila o gospodinjski skupnosti; 
 

 fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva (za koledarsko leto 
2017) oz. potrdilo ali fotokopija potrdila o prejetih dohodkih v preteklem letu (za 
koledarsko leto 2017, če niste bili davčni zavezanec) za člane gospodinjstva, ki so 
starejši od 15 let. 

 

 drugo (napiši kaj):  
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

  
 


