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IZJAVA ZA JAVNOST: 

 

»RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZ. ŠTUDIJSKIH POMO ČI NA VISOKOŠOLSKIH 
PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015« 
 
Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je 
podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma 
mladih iz socialno ogroženih okolij.  

V ta namen je klub za študijsko leto 2014/2015 v sklad za štipendiranje namenja sredstva v višini 
5.000 EUR. 

Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju  

OBJAVLJAMO:  

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH PO MOČI NA VISOKOŠOLSKIH 
PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 

A/ Štipendija bo podeljena za eno študijsko leto študentom od vključno drugega letnika dalje. 

B/ Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki niso v delovnem razmerju in 
nimajo statusa samostojnega podjetnika. 

C/ Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim uspehom ter kandidati, ki izkazujejo 
nadarjenost na določenem področju. Glede slednjega je zaželjeno mnenje/priporočilo najmanj 
dveh priznanih strokovnjakov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli študentje, ki živijo v težkih socialnih 
ali zdravstvenih razmerah in študentje s posebnimi potrebami. Prav tako bodo imeli prednost pri 
dodelitvi štipendije študentje, ki nimajo drugih prejemkov iz naslova štipendiranja oziroma so ti 
prejemki nižji.  

D/ Na razpis se kandidati prijavijo do 30. oktobra 2014 .  

K prijavi je potrebno priložiti: 

- dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto, 
- dokazilo o učnem uspehu v predhodnem študijskem letu 
- kratek življenjepis, 
- dokazilo o neto povprečnih mesečnih dohodkih na družinskega člana za preteklo 

koledarsko leto – odločba centra za socialno delo o otroškem dodatku 
- izjavo da ni zaposlen, nima statusa zasebnega podjetnika-obrtnika, 
- izjavo o neprejemanju drugih prejemkov iz naslova štipendiranja oz. izjavo o višini 

morebitnih drugih prejemkov iz naslova štipendiranja. 
 

Predlog za podelitev štipendije lahko oblikujejo tudi člani Lions kluba Konjice, ali socialno - 
humanitarne organizacije in društva, vendar le ob pisnem soglasju kandidata. 
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Lions klub Konjice si pridržuje pravico da štipendije podeli tudi v drugačnem obsegu kot je 
objavljeno s tem razpisom. 

Kandidati bodo prejeli odgovor v 30-ih dneh po preteku razpisa. Izbranemu kandidatu bo dodeljen 
tutor, ki bo spremljal študij in uspešnost študija štipendista. O dodelitvi štipendije bo sklenjena 
posebna pogodba. 

Prijave z dokazili kandidati pošljejo na naslov:  

Lions klub Konjice, Mestni trg 2, 3210  Slovenske Konjice s pripisom »vloga za štipendijo –  
ne odpiraj«   

 
V Slovenskih Konjicah, 29.09.2014 
 

 
 
Pooblaš čenec LK Konjice za stike z javnostmi, Stanko KOLAR     
 

 


