
 

 

 

RAZPIS  

ŠKISOVA ŠTORKLJA 2020 
ZA ŠTUDENTSKE DRUŽINE V LOKALNIH OKOLJIH ŠTUDENTSKIH KLUBOV 

(2.–22. marec 2020) 

Cilj razpisa je študentske klube spodbuditi k organiziranju projektov za študentske družine. 

Predmet razpisa: Deset (10) darilnih paketov z različnimi uporabnimi stvarmi za študentske 
družine, ki jih bomo smiselno razdelili med tri (3) študentske klube.  

Razpis traja od ponedeljka, 2. marca, do nedelje, 22. marca 2020.  

Prejemniki darilnih paketov bodo izbrani do torka, 24. marca 2020.  

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

1. Študentski klub bo v letu 2020 organiziral projekt, namenjen študentskim družinam, v 

svojem lokalnem okolju. 

2. Pravočasno in dokončno izpolnjena potrebna dokumentacija za prijavo na razpis ter vsa 

potrebna dodatna dokumentacija.  

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS 

1. Izpolnite obrazec za prijavo na razpis (v prilogi). 

2. K prijavi dodajte izpolnjen projektni načrt (v obliki načrta, ki ga izpolnjujete na klubu ali v 
obliki projektnih načrtov Zveze ŠKIS – v prilogi).  

3. K dokumentaciji lahko dodate tudi priloge, ki se vam zdijo relevantne za vaš projekt.  
4. Izpolnjen obrazec za prijavo in projektni načrt lahko pošljete po pošti najkasneje do 

nedelje, 22. marca 2020 (vključno), na naslov: 

 

Zveza študentskih klubov Slovenije 

Parmova ulica 53 

1000 Ljubljana 

S pripisom: Škisova štorklja 2020  
 

ali na elektronski naslov: nika.bukovsek@skis-zveza.si, prav tako najkasneje do nedelje 22. 

marca 2020, do polnoči.  

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v omenjenem roku poslane vodji projekta.  
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V postopku izbire bo Zveza ŠKIS obravnavala prijave, ki bodo vsebovale vse, z razpisom in 

razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Zvezo ŠKIS do 
roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do 
določenega roka, Zveza ŠKIS žal ne bo mogla obravnavati. 

V kolikor se bodo na razpis prijavili več kot trije (3) študentski klubi, se bodo pri razdelitvi 

darilnih paketov upoštevali kriteriji, kot so strukturiranost in obseg projekta, število 
načrtovanih vključenih študentskih družin ipd.   

Zveza ŠKIS si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. 
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na vodjo projekta, Niko Bukovšek 
(nika.bukovsek@skis-zveza.si ali 040 239 817). 

 

Lep pozdrav 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS 
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