
RAZPIS ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI ŠTUDENTOM IN DIJAKOM UE
KAMNIK V STISKI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

1. BESEDILO RAZPISA

Študentski klub Kamnik (v nadaljevanju ŠKK), ki ga zastopa predsednica Anja Tabakovič, 22. 4.
2021 objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije za študente, ki živijo na področju upravne
enote Kamnik in so člani ŠKK. Enkratne štipendije podeljuje ŠKK, pri projektu pa sodelujeta tudi
Mladinski svet Kamnik (v nadaljevanju MSK) in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
(v nadaljevanju ZPM)

2. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Namen razpisa je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je posledica leto dni trajajoče
epidemije.

Cilj poziva je dodelitev nepovratne finančne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega razpisa in so na njem izbrani.

ŠKK in MSK bosta podelila 10 enkratnih nepovratnih finančnih pomoči v višini 150,00 EUR.
Skupna vrednost razpisa je 1.500,00 EUR. ŠKK in MSK si pridružujeta pravico do nepodelitve
vseh sredstev v kolikor bodo prispele prošnje nepopolne oziroma ne bodo dosegale predvidenih
kriterijev.

3. SPLOŠNO

Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz dveh predstavnikov ŠKK
in enega predstavnika MSK. Predsednica komisije je Marija Komatar. Razpisna dokumentacija
(razpis in prijavni obrazec) je objavljena na spletni strani (http://www.skk.si/).

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI

- status študenta/dijaka 2020/2021

- stalno bivališče na območju Upravne enote Kamnik,

- članstvo v Študentskem klubu Kamnik (članstvo je brezplačno, http://www.skk.si/vclani-se/)

- pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena
vloga za pridobitev štipendije).



Če študent/ka ali dijak/inja ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne
finančne pomoči. Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema
enkratne finančne pomoči.

Vlogo lahko pošljete na e-mail naslov: marija.komatar@skk.si, oddate osebno v času uradnih ur
Študentskega kluba Kamnik ali pa jo pošljete priporočeno na naslov študentskega kluba (Šutna
54, 1241 Kamnik) do 20. 5. 2021. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 20. 5. 2021
do 23.59. Vse vloge, ne glede na način oddaje, morajo biti podpisane lastnoročno ali
elektronsko z digitalnim potrdilom.

Vsi študentje, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev enkratne finančne pomoči, bodo o
izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega
roka. Osebni podatki dobitnikov enkratne finančne pomoči ne bodo javno objavljeni.

Vsi podatki prijavljenih študentov/dijakov se bodo varovali v skladu z GDPR uredbo in ne bodo
razkriti javnosti.

5. IZBIRNI KRITERIJ

Izbirni postopek za izbiro študentov in dijakov, ki bodo prejeli enkratno štipendijo, bo potekal po
naslednjih kriterijih (glej tudi točkovnik):

I. zmanjšanje dohodka iz naslova študentskega dela

II. pisna obrazložitev socialnega položaja (opis in dokazila)

III. uspešnost šolanja

6. POSTOPEK IZBIRE

Delovna skupina je pripravila točkovnik za postopek izbire.

Pod I. komisija ugotovi zmanjšanje ali izpad dohodka prijavitelja na podlagi izpisov iz
Študentskega servisa d.o.o. ali podobnih dokazil.

Pod II. komisija na podlagi študentove pisne obrazložitve socialnega položaja na vlogi za
pridobitev enkratne finančne pomoči preuči trenutno socialno stisko, dogodke, razmere,
okoliščine in razloge,ki so na stisko vplivali. Kriterij se razdeli na več delov in se jih oceni v
skladu s točkovnikom. Komisija pri tem točkovanju upošteva: brezposelnost v družini, izguba
službe, ne/prejemanje štipendije, redna socialna pomoč, starševstvo v času študija, potrebe
študenta, bivanje v študentskem domu, upokojenec (član v družini), smrt v družini, huda
bolezen, dosežki, angažiranost v lokalnem okolju, aktivizem in poslabšanje razmer v času
virusa covid-19.



Pod III. komisija preveri skupno povprečno oceno vseh uspešno zaključenih letnikov v
programu izobraževanja, v katerega je študent vpisan v letu 2020/2021. Ugotovljeno povprečno
oceno ovrednoti s točkami v skladu s točkovnikom. Če gre za študenta 1. letnika, ki ima
dokončano le srednjo šolo, torej predhodno še ni dokončal nobenega visokošolskega
izobraževanja, komisija točkuje njegovo povprečno oceno zadnjega letnika srednje šole.

7. INFORMACIJE

Besedilo razpisa, prijavni obrazec in točkovnik so objavljeni na spletni strani www.skk.si. Za
dodatna vprašanja se lahko obrnete na poštni naslov marija.komatar@skk.si.

Kamnik, 20. 4. 2021
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