
 Izbirni kriteriji 
 Izbirni postopek za izbiro študentov, ki bodo prejeli enkratno štipendijo, bo potekal po naslednjih 

 kriterijih (glej tudi točkovnik): 

 I. premoženjsko stanje družinskih članov 

 II. motivacijsko pismo (opis in dokazila) 

 III. uspešnost šolanja 

 Postopek izbire 
 Delovna skupina je pripravila točkovnik za postopek izbire. 

 Pod I.  komisija ugotovi prejemke družinskih članov  za leto 2021 na podlagi kopije dohodninskih 

 odločb in drugih dokazil (npr. dokazilo o višini pokojnine, potrdilo o katastrskem dohodku itd.). 

 Dobljeno vsoto deli s številom družinskih članov, nato pa še z 12. Dobljen znesek točkuje po 

 tabeli iz točkovnika. 

 Družinski člani so poleg vlagatelja: oče, mati oz. oseba, s katero oče ali mati živi v življenjski 

 skupnosti; otroci in pastorki, ki so jih starši ali izven zakonski partnerji staršev dolžni preživljati. 

 Med družinske člane ne štejejo zakonec, ki ni več dejansko povezan z družino; otroci, ki ob 

 razvezi zakonske skupnosti niso bili dodeljeni osebi, s katero vlagatelj živi; osebe, ki so v 

 celodnevnem institucionalnem varstvu in so v celoti oproščene plačila storitve. Če vlagatelj živi 

 v (izven)zakonski skupnosti ali ima in skrbi za otroka, se kot družinski člani upoštevajo vlagatelj, 

 (izven)zakonski partner ter otroci oz. osebe, ki sta jih vlagatelj ali (izven)zakonski partner dolžna 

 preživljati po zakonu. 



 V primeru, da vlagatelj z družino (npr. s svojimi starši) ni povezan, mora to ustrezno izkazati 

 (npr. potrdilo o lastnem gospodinjstvu) in priložiti morebitno odločbo o preživnini, ki mu pripada 

 oz. dokazilo, da je sprožil postopek za pridobitev preživnine. 

 Pod II.  komisija na podlagi študentovega motivacijskega  pisma na vlogi za pridobitev enkratne 

 štipendije 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 dijak vpisan v letu 2022/2023. Ugotovljeno povprečno 

 oceno ovrednoti s točkami v skladu s točkovnikom. Če gre za dijaka 1. letnika, ki ima dokončano 

 le osnovno, torej predhodno še ni dokončal nobenega srednješolskega izobraževanja, komisija 

 točkuje njegovo povprečno oceno zadnjega razreda osnovne šole. 


