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 Na podlagi Pravil o delovanju Ustanove Sklad Okrešelj ter Pravilnika o dodeljevanju štipendij in drugih 

denarnih pomoči  Ustanova Sklad Okrešelj objavlja: 

 

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči za izdelavo diplomskih nalog, magistrskega 

dela ali doktorskih disertacij  (v nadaljevanju: razpis) 

  
  

1.      Predmet razpisa: 

Ustanova Sklad Okrešelj, razpisuje finančna sredstva, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih 

pomoči - za pomoč in stimulacijo študentov pri izdelavi diplomskih nalog, magistrskega dela ali doktorskih 

disertacij. 

  

2.      Pravna podlaga:  

Pravil o delovanju Ustanove Sklad Okrešelj in Pravilnik o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči   

 

3.      Pogoji za prijavo na razpis: 

- štipendij za tiste študijske smeri, ki lahko pripomorejo pri varnejšem zadrževanju obiskovalcev gorskega sveta; 

- diplomskih in druge študijske naloge, katerih namen je raziskovanje gorskih nesreč, izboljševanje reševalnih 

orodij in sredstev ter iskanje varnejših metod dela pri reševanju ponesrečenih v gorskem svetu. 

  

4.      Izpolnjevanje razpisnih pogojev: 

- Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje predsednik Ustanove Sklada Okrešelj, za 

področje, ki je predmet razpisa. 

- Pri izbiri nalog se upošteva čas ko je bila naloga pozitivno ocenjena in ne sme biti daljši od 12 mesecev. 

- Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo obravnavala. 

  

5.      Pravico do finančne pomoči lahko uveljavljajo redni študentje, ki so opravili diplomsko nalogo, magistrsko 

delo ali doktorsko disertacijo iz ene od naslednjih razpisanih tem: 

 področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja kadrov,  

 preizkušanja materialov in tehničnih sredstev,  

 treninga, 

 prehrane, 

 prve pomoči,  

 preventive,  

 organizacije,  

 reševalci in stres 

 preprečevanje in zmanjševanje posledic stresa  

 odpravljanje travm 

 vodenje reševalnega moštva 

 komunikacija v reševalnem moštvu 

 timsko delo pri reševanju 
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 izjava varnosti z oceno tveganja za gorskega reševalca 

 informacijski sistem v GRS 

 vključevanje GRS v sistem zaščite in reševanja ob ujmah 

 priprava, alarmiranja in izvedba reševalne akcije za  nesreče pri delu (npr. v gozdu) v težkih 

razmerah s sodelovanjem GRS 

 posredovanje (pomoč) ob večjih naravnih katastrofah in nesrečah 
 

Vsi prosilci podajo izjavo, da dovoljujejo Ustanovi Sklad Okrešelj pridobivanje podatkov za potrebe javnega 

razpisa iz uradnih evidenc. 

  

6.      Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so:   

 število prispelih nalog  

 posamezne naloge se točkujejo po naslednjih kriterijih: 

 skladnost naloge z razpisano tematiko   40 točk 

 prvostopenjska dodiplomska naloga (BSC)   10 točk 

 drugostopenjska dodiplomska naloga (MSC)  15 točk 

 doktorska disertacija     20 točk 

 možnost uporabe naloge za delo gorske reševalne službe v naslednjih treh letih 40 točk 

 

Največje število možnih točk je 100. Vrednost točke  je 4 EUR bruto.  

  

7.      Vrednost razpoložljivih sredstev: 

Vrednost razpoložljivih sredstev je 1.500,00 EUR bruto. Razdeljena bodo  med štipendisti z največ točkami. Z 

izbranimi kandidati bo sklenjena avtorska pogodba. 

 

8.      Razpisni rok: 

Rok za oddajo vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 15. 11. 2011. Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo 

obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju.  

  
9.      Razpisna dokumentacija: 

 Prosilci morajo ob prijavi na razpis prijavnemu obrazcu priložiti naslednjo dokumentacijo: 

- izdelano diplomsko nalogo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo v formatu .pdf na CD ali DVD. 

   

10. Oddaja in dostava vlog: 

Vloge oddajo prosilci v zaprti kuverti na naslov: Ustanova Sklad Okrešelj, z oznako na sprednji strani kuverte 

"NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS ".  

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

  

11. Imenovana komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. V primeru 

nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. 

Nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se ne obravnavajo. 

  
12. Dodatne informacije:  

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na sedežu GRZS ali po elektronski pošti grzs@siol.net. 

  

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: 

O višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni z odločbo v roku 30 dni. 

  

Ustanova Sklad Okrešelj 

Dušan Polajnar 


