
 

 
Na podlagi 21. člena Statuta in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju štipendij Ustanove Fundacije prim. dr. 

Janka Držečnika uprava fundacije 

 
RAZPISUJE ŠTIPENDIJO FUNDACIJE PRIM. DR. JANKA DRŽEČNIKA 

 
za dodelitev štipendije študentom, od  drugega do petega letnika dodiplomskega študija medicine na Medicinski 
fakulteti Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023. 
                 Višina štipendije znaša 250,00 EUR mesečno in jo bo fundacija izplačevala od oktobra 2022 do julija 
2023. 
                 Na razpis za štipendijo se lahko prijavijo študenti, ki so državljani Republike Slovenije, praviloma s 
stalnim prebivališčem v eni izmed občin Podravja, ki jih pokriva ustanovitelj Fundacije - Društvo za zdravje srca in 
ožilja za Maribor in Podravje. 
                  Strokovni svet fundacije bo izbral najprimernejšega kandidata za štipendijo na osnovi meril iz 7. člena  
in določil 10. člena Pravilnika o dodeljevanju štipendij Fundacije prim. dr. Janka Držečnika in podal predlog upravi 
fundacije, ki bo dokončno odločila o izbiri. Vsi prosilci za štipendijo bodo prejeli obvestilo o izbiri kandidata v roku 
30 dni po poteku razpisnega roka. 
                 Prijavi za razpis je potrebno priložiti: 

— življenjepis. 
— Potrdilo o državljanstvu RS. 
— Potrdilo o vpisu v tekoči študijski letnik. 
— Dokazilo o učnem uspehu – poprečna ocena iz prejšnjega študijskega letnika. 
— Dokazila o sodelovanju v raziskovalnih projektih in nalogah. 
— Potrdila o  humanitarni dejavnosti. 
— Dokazila o prejetih priznanjih in nagradah. 
— Odločbo o eventualnem prejemanju državne štipendije. 

V primeru, da kandidat ne prejema državne štipendije, je potrebno predložiti: 
— Potrdilo upravne enote o skupnem gospodinjstvu. 
— Kopije odločb o odmeri dohodnine za družinske člane. Za družinske člane, ki niso davčni zavezanci 

za plačilo dohodnine: 
— Potrdilo finančne uprave, da niso davčni zavezanci s podatki. 

                  Od štipendista se pričakuje sodelovanje pri izvedbi humanitarnih aktivnosti, ki jih izvaja Društvo za 
zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje. 
                  Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v 30 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti 
priporočeno po pošti ali vložiti osebno na naslov  Ustanova Fundacija prim. dr. Janka Držečnika pri Društvu za 
zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, Pobreška cesta 8, 2000 Maribor z oznako »razpis«.  
Vsi posredovani podatki kandidatov za štipendijo imajo značaj tajnosti. 
 
V Mariboru, 03. oktobra 2022 
 
Predsednik uprave fundacije 
Prim. Mirko BOMBEK, dr. med., l. r. 

Direktor fundacije 
Prim. prof. dr. Erih Tetičkovič, dr. med., l. r. 

 


