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RAZPIS ZA PROJEKT KLIŠE BABY 

ZA ŠTUDENTSKE IN MLADE DRUŽINE IZ LITIJE IN ŠMARTNEGA PRI LITIJA 

V Klubu litijskih in šmarskih študentov letos po zelo dolgih letih obujamo projekt Kliše 
baby. Namenjen je pomoči študentskim družinam, ki so dvojna rizična socialna 
skupina, kovid razmere pa so stanje še poslabšale. Paket, ki ga študentska družina 
prejme, vsebuje bon za DM Litija in lokalno živilsko trgovino v skupni vrednosti 100 € 
ter praktična darila. Prijavijo se lahko tudi mlade družine, ki bodo pakete prijele v 
primeru nezadostnih prijav študentskih družin.  

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim 
članstvom v Klubu litijskih in šmarskih študentov za tekoče študijsko leto (članstvo je 
potrebno podaljšati vsako leto, to se lahko stori tudi elektronsko, pišite na 
klise.klub@gmail.com). Prijavite se lahko tudi brez študentskega statusa, v tem 
primeru bo vloga obravnavana neprednostno, pogoj pa je stalno prebivališče v občini 
Litija ali Šmartno pri Litiji.   

Razpis uradno traja od 12. julija do 13. avgusta 2021. Točne informacije o zaključku 
in rezultatih bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.  

ŠTUDENTSKA DRUŽINA – POGOJI (VLOGE BODO OBRAVNAVANE PREDNOSTNO):  

1. Veljavno članstvo vsaj enega od staršev v Klišeju za leto 20/21  (vpišeš se 
lahko kadarkoli).  

MLADA DRUŽINA – POGOJI (VLOGE BODO OBRAVNAVANE NEPREDNOSTNO):  

1. Eden ali oba od staršev morata biti mlajša od 29 let v času prijave na 
razpis.  

SKUPNI POGOJI:  

2. Eden ali oba od staršev morata imeti stalno prebivališče v Litiji ali 
Šmartnem pri Litiji.  

3. Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2018 dalje. Ena prijava 
lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok 
je potrebno poslati dve prijavi. V primeru, da prijavljate dva otroka 
različne starosti, pa se obravnava samo prijava za mlajšega otroka. 
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PRIJAVA IN PRILOGE: 

1. Podpisan in izpolnjen obrazec PRIJAVA NA RAZPIS.  

2. K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče pa 
potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer 
se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija 
iz materinske knjižice). 

3. Prijava mora biti po priporočeni pošti oddana najpozneje do petka, 13. 
8. 2021, na naslov: Klub litijskih in šmarskih študentov, Valvazorjev trg 8, 
1270 Litija. Velja datum žiga. S pripisom: »Kliše baby 2021«. 
Dokumentacijo nam lahko prinesete tudi na uradne ure, najpozneje do 
petka, 13. 8. 2021, do 20.00.  

 

Vloga naj bo popolna in pravilno odpremljena, nepravilno in prepozno oddanih vlog 
ne bomo obravnavali. Razpisanih je 5 mest, v primeru večjega števila prijav pa bomo 
v kratkem razpisali še en poziv. V primeru, da se oba starša prijavita na razpis, se 
nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega 
otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dva bona. V 
primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za 
mlajšega otroka. Prednostno se obravnava študentske družine, ne glede na čas 
oddaje, v primeru več kot 5 prijav, pa bomo obravnavali pravico do paketa po kriteriju 
vrstnega reda oddanih vlog. Pridržujemo si pravico do sprememb, v kolikor se bo 
izkazalo, da bi bilo to potrebno. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas 
kontaktirajte po elektronskem naslovu danijela.s@klise-klub ali 
klise.klub@gmail.com.  

 

Litija, 8. 7. 2021  

Danijela Sitar, predsednica Klišeja  
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