
Uporabne informacije za študente v času epidemije - novosti 
 
Že pred časom smo vam poslali obvestilo z zbranimi viri pomoči in povezavami. Vsebine sproti 
posodabljamo TUKAJ, izpostavili pa bi nekaj novejših informacij oz. tistih, ki jih v zadnjem sporočilu 
nismo vključili:  

- Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in organizacijske oblike ŠOS so v sodelovanju s Fundacijo 
Študentski tolar objavili poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu 
koronavirusa v višini 150,00 EUR (rok za oddajo vloge je 14.5.2020), 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na strani eUprave objavilo vlogo za izplačilo 
enkratnega solidarnostnega dodatka izrednim študentom, ki se izobražujejo po javnoveljavnih 
študijskih programih v Republiki Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenijii. 
Vlogo najdete tukaj. 

- Društvo za nenasilno komunikacijo nudi 24-urno telefonsko linijo za žrtve nasilja,  
- Psihosocialno podporo ob koronavirusu nudijo tudi diplomirani študenti zadnjih letnikov 

psihologije in magistrirani psihologi v obliki brezplačnih 45-minutnih  pogovorov.   
- Ekipa Študenti za študente so razvili spletno učilnico, ki je namenjena povezovanju in izmenjavi 

mnenj med študenti. V njej si lahko ogledate podcaste na različne aktualne teme z namenom 
izmenjave različnih pogledov na sedanje razmere in vpliva le-teh na prihodnost, preberete kakšno 
kolumno, ugotovite, kako pregnati dolgčas, študenti lahko z drugimi študenti delijo svoje mnenje 
o trenutni situaciji in prihodnosti. K vsebini lahko študenti tudi aktivno prispevajo.  

 
Nismo pa pozabili na tuje in Erasmus študente, informacije v angleškem jeziku najdete tukaj. 
  
Priporočamo redno spremljanje spletne strani in družbenih omrežij Kariernih centrov UL (Facebook in 
Instagram), saj tam sproti objavljamo aktualne informacije za vas.  
 
Vabljeni k branju in deljenju vsebin tudi na vaših spletnih straneh. 
 
V upanju, da vam bodo zbrane informacije v pomoč, vas lepo pozdravljamo,  
 
Karierni centri Univerze v Ljubljani 
 
 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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