RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ
KONUS KONEX, d. o. o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, objavlja razpis za podelitev
štipendije za študente, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 vključeni v izobraževalni
program tehnične ali naravoslovne smeri.
Število razpisanih štipendij: 1
Štipendije se razpisujejo za čas izobraževanja za pridobitev izobrazbe tehnične ali
naravoslovne smeri na prvi ali drugi stopnji.
Višina osnovne kadrovske štipendije znaša: 15 % bruto minimalne plače oziroma 126,42 EUR
mesečno.
Študenti, ki živijo doma in se na izobraževanje vozijo, se povrnejo prevozni stroški v dejanski
višini (z upoštevanjem morebitne subvencije prevoza), za kar štipendist predloži dokazilo.
Prejemniki štipendije bodo štipendijo zadržali v primeru, da bodo letnik zaključili s povprečno
oceno 7,0. Prav tako bodo imeli možnost prejema dodatka za uspešnost, ki se bo obračunal v
odstotkih glede na navedene kriterije:
povprečna ocena: od 7,5 do 7,7– 5 %
povprečna ocena nad 7,8 do 8,0 – 10 %
povprečna ocena nad 8,1 do 8,3 – 15 %
povprečna ocena od 8,4 do 8,6 – 20 %
povprečna ocena od 8,7 do 8,9 – 25 %
povprečna ocena od 9,0 do 10,0 – 30 %
Obveznosti štipendista, ki sklene pogodbo, so naslednje:
da redno v določenih rokih izpolnjuje učne oziroma študijske obveznosti, ki jih določa
študijski program,
da na koncu vsakega študijskega leta predloži potrdilo o vpisu v naslednji letnik in
potrdilo o opravljenih obveznostih v preteklem letu,
da na začetku vsakega študijskega leta predloži potrdilo o prevozu in o stroških
prevoza,
da zaključi študij po programu v predvidenem roku,
da se med študijem ne vključi v štipendiranje drugega štipenditorja in se ne zaposli,
da ne sme brez soglasja štipenditorja spremeniti programa in smeri izobraževanja,
da bo na zahtevo štipenditorja v času študijskih počitnic opravljal delovno prakso v
trajanju 2 tednov v vsakem letu štipendiranja,
da bo v desetih dneh po zaključenem izobraževanju predložil štipenditorju potrdilo o
diplomiranju,
da bo po končanem izobraževanju sklenil pogodbo o zaposlitvi s štipenditorjem za
enako obdobje, kot je prejemal štipendijo.
Rok za oddajo vloge: 15. 10. 2018
Osnovni pogoj za podelitev štipendije: potrdilo o vpisu v program tehnične ali naravoslovne
smeri.

Prijava na razpis mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »Vloga za kadrovsko štipendijo«,
- motivacijsko pismo (2. stran obrazca »Vloga za kadrovsko),
- potrdilo o vpisu v program tehnične ali naravoslovne smeri,
- kopijo spričevala mature ali potrdilo o opravljenih izpitih v predhodnem letniku s
povprečno oceno.
V primeru večjega števila prijav od števila razpisanih štipendij bodo štipendije dodeljene 1
prijavitelju, ki bo prejel najvišje število točk na podlagi spodaj navedenih kriterijev:

1

Kriterij
Skupno število točk na maturi ALI povprečna ocena v
predhodnem letniku

Točkovnik
10-13 = 0 točk
14-17 = 3 točke
18-21 = 5 točk
22-25 = 7 točk
26 ali več = 10 točk
ALI

3
4

Motivacijsko pismo
Stalno prebivališče v občinah: Občina Slovenske
Konjice, Občina Zreče, Občina Oplotnica, Občina
Slovenska Bistrica

od 7,6 do 8,0 = 3 točke
od 8,1 do 8,4 = 5 točk
od 8,5 do 8,9 = 7 točk
od 9,0 do 10,0 = 10 točk
od 0 do 10 točk
DA = 5 točk
NE = 0 točk

Prijavo na razpis za mladoletne osebe vložijo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
Prijava na razpis se v navedenem roku skupaj z vsemi prilogami posreduje na naslov:
Konus Konex, d. o. o., Mestni trg 18, 3210 Slov. Konjice, s pripisom “vloga za štipendijo”.
Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo do 15. 10. 2018 prispele na navedeni naslov oziroma
bodo tistega dne oddane na pošto s priporočeno pošiljko.

Slovenske Konjice, 17. september 2018

Leon Pekošak, direktor

