
 

 

ŠTIPENDIJE ZA ČLANE ALI SINOVE OZ. HČERE ČLANOV 
ZKB ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE TRST GORICA 

 
PRAVILNIK 

 
ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA razpisuje natečaj za podelitev 30 štipendij za 
šolsko oz. akademsko leto 2020/2021 za člane/sinove oz. hčere članov. Podelilo se bo 14 
štipendij za mature na višjih srednjih šolah ali poklicnih zavodih, 8 štipendij za diplome 
prvostopenjskih študijskih programov in 8 štipendij za diplome enovitih magistrskih študijskih 
programov. 

1) Višina štipendije znaša € 500,00 za mature na višjih srednjih šolah, € 750,00 za 
prvostopenjske univerzitetne diplome in € 1.000,00 za enovite univerzitetne magistrske 
diplome. 
Merilo za dodelitev štipendij je šolski oz. študijski uspeh, na osnovi katerega se sestavi 
lestvica prosilcev. Štipendije bo s svojim sklepom dodelil upravni odbor banke na osnovi 
dokončne lestvice kandidatov. 
Za vključitev v omenjeno lestvico morajo kandidati zadovoljiti sledeče pogoje.  

- matura z oceno, ki znaša vsaj 90/100 oziroma 

- prvostopenjska ali enovita univerzitetna magistrska diploma z oceno, ki znaša vsaj 
100/110 (9/10, če je diploma bila opravljena v tujini) 

- Za dijake velja poleg tega pogoj, da niso ponovili katerega od razredov, študenti 
pa morajo diplomirati znotraj prvega leta absolventskega staža. 

2) Prošnji morajo biti priloženi naslednji dokumenti: 
- kopija višješolske diplome z navedbo zaključne ocene  
- kopija univerzitetne diplome (ali uradno potrdilo) ter seznam vseh v sklopu študija 

opravljenih izpitov, vključno z oceno le teh in srednjo oceno. 
- prošnja za vstop v članstvo po ugodnih pogojih za mlade pod 35 letom starosti, v 

primeru sina/hčerke članov. 
 
Kandidati za štipendijo morajo najkasneje do 31. januarja 2022 oddati prošnjo na posebnih 
obrazcih, ki so na voljo v vseh filialah ZKB ter na spletnih straneh www.zkb.it. Prošnjo je možno 
oddati neposredno v vseh filialah ali po pošti s priporočenim pismom. Za dodelitev štipendije 
bodo prišle v poštev samo popolno izpolnjene prijave, ki bodo dospele do predvidenega roka. 
 

Uradna podelitev štipendij bo na občnem zboru ZKB, ki bo predvidoma maja 2022 ali na izrecni 
pobudi. Prejemniki bodo prejeli osebno obvestilo po pošti oz. e-mailu. Prisotnost nagrajencev 
na podelitvi je obvezna, v primeru odsotnosti štipendija ne bo podeljena. 

 

Štipendije bodo izplačane izključno na tekoči račun ali na osebno hranilno knjižico pri ZKB 
Zadružni kraški banki Trst Gorica. 

 

 

 



 

 

PROŠNJA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA ČLANE/ SINOVE OZ.  HČERE ČLANOV 
ZKB ZADRUŽNE KRAŠKE BANKE TRST GORICA 

 
Podpisani/a _________________________________________________________________________  

rojen/a dne _____________________ v __________________________________________________ 

s stalnim bivališčem v____________________ v ul._________________________________________ 

Tel.:__________________________________@_______________________________________________ 

davčna številka____________________________ kot: 

 sin/hči člana/ice g._______________________ in sočasno prilagam prošnjo za vstop  

 V članstvo po ugodnih pogojih za mlade pod 35 letom starosti 

 član/ica  

jemlje na znanje in priznava pravilnik, ki je priložen prošnji, ter  

prosi 

za vključitev v seznam kandidatov za dodelitev: 

 štipendije v višini € 500,00 za diplomirance višjih srednjih šol 

 štipendije v višini € 750,00 za študente s prvostopenjsko univerzitetno diplomo 

 štipendije v višini € 1.000,00 za študente z enovito univerzitetno magistrsko diplomo. 

Izjavlja, 

da je opravil: 

 maturo višje srednje šole v šolskem letu 2020/2021 z oceno _______, 

 prvostopenjsko diplomo akademskem letu 2020/2021 z oceno ______, 

 enovito magistrsko diplomo v akademskem letu 2020/2021 z oceno ______; 

in da je: 

  imetnik tekočega računa št. _____________ 

 imetnik hranilne knjižice št. _____________. 

V ta namen prilaga: 

  kopijo maturitetne diplome (ali uradno potrdilo) z doseženo oceno 

  kopijo univerzitetne diplome (ali uradno potrdilo) z doseženo oceno, seznam v 

sklopu študija opravljenih izpitov, vključno z oceno le teh in srednjo oceno. 

 

_________________, dne ___________    (podpis) __________________________ 

 

 


