
RAZPIS  
EMPIRE DANCE CAMP V SODELOVANJU S SPORT ZONE ZA DODELITEV POMOČI - 
ŠTIPENDIJ PLESALCEM IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ  

Empire Dance Camp je v sodelovanju s SPORT ZONE za podporo plesalcem iz socialno 
šibkih okolji zagotovil finančna sredstva z namenom financiranja (štipendiranja) udeležbe na 
EDC 2020.  

Organizator, plesno društvo Empire, je na svoji seji dne, 30.06.2020 sprejel predmetni 
Pravilnik o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči plesalcem (v nadaljevanju Pravilnik).  

Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za EDC 2020 je 1.600,00 EUR.  

Kategorije plesalcev, ki jim Empire Dance Camp v sodelovanju s SPORT ZONE lahko 
dodeljuje finančno podporo so	mladi plesalci iz socialno šibkih okolij starosti od dopolnjenih 8 
do dopolnjenih 17 let.  

POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM PLESALCEM 

Pogoji za dodeljevanje EDC štipendij: 
Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim plesalcem starostne skupine od 8-17 let, 
ki živijo v skromnih gmotnih in socialnih razmerah. Podpora obsega 100% financiranje 
udeležbe na EDC 2020. 

Pogoji za dodelitev finančne podpore plesalcem so sledeči:  

• da je plesalec na dan 27.8.2020 star od vključno dopolnjenega 8. leta do 
dopolnjenega 17 leta starosti;  

• da je državljan Republike Slovenije 
• da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 1.200,00 EUR bruto);  
• da je uspešen v šoli;  

Dodatni pogoji, ki prenesejo večje število točk: 

• da ima športne rezultate, ki veliko obetajo tako v domačem kot v mednarodnem 
merilu;  

• da predloži potrdila o rezultatih in vključenost v tekmovalne sisteme nacionalne 
panožne športne zveze (v nadaljevanju: PZS)  

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  

• v celoti izpolnjen elektronski obrazec za prijavo upravičenca;  
• kopije dokazil o skromnih gmotnih razmerah (odločba centra za socialno delo ali 

mesečni izpiski plače staršev/skrbnikov za zadnje 3 mesece);  
• dokazila o rezultatih mladega športnika oz. potrdila plesnega društva o članstvu;  
• kopijo spričevala o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu 2019/20.  

Kot dokazilo o skromnih gmotnih razmerah, predložite kopijo odločbe CSD. Če 
je nimate pa celovita dokazila, s katerimi dokažete šibko socialno stanje 
(plačilne liste obeh staršev/skrbinkov za zadnje 3 mesece). 



Merila za dodeljevanje podpore za športnike stare od 8. do 17. let:  

 

 MERILO  

 

Število točk  
 

1  Uspešnost na področju športa  Max. možno število 
točk 30  

 Plesalec je brez statusa športnika 5 

 

Plesalec ima status perspektivnega športnika 

(registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v 
uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez) 
 

 

10  

 

Plesalec ima status tekmovalnega športnika 

(se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, 
če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni 
organ, ki organizira ali vodi priprave, na ta tekmovanja uvrsti) 
 

 

20  

 
Plesalec ima status vrhunskega športnika 

(v skladu z zakonom o športu) 

30  
 

2  Uspešnost na področju izobraževanja  Max. možno število 
točk 20  

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 in 2,99  6  
 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 in 3,99  12  
 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 in 5,00  20  

 MERILO  Število točk  

3  Socialni status  Max. možno število 
točk 30  

 do 1.200,00 EUR povprečnega mesečnega bruto dohodka na 
družinskega člana 10  

 do  1.100,00 EUR povprečnega mesečnega bruto dohodka na 
družinskega člana  20  

 do 950,00 EUR povprečnega mesečnega bruto dohodka 30  
 Skupaj največje možno število točk  80  

 

Vlogo za dodelitev EDC ŠTIPENDIJE izpolnite in skupaj s potrdili oddate na spletnem 
obrazcu dostopnem na spletni povezavi: https://www.empiredancecamp.com/edc-
štipendija  

ZADNJI ROK ZA VLOŽITEV VLOG je 13.07.2020 do 23.59 ure. 

Zaradi spoštovanja zbranih osebnih podatkov prejemnikov štipendij ne bomo javno 
objavljali. Izbrane kandidate in njihove starše/skrbnike bomo kontaktirali preko 
telefona ali elektronske pošte. 


