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Podelili 22 štipendij in 18 enkratnih 
denarnih pomoči
Rotary club Škofja Loka je v kapeli Puštalskega gradu priredil slavnostni dogodek ob deseti obletnici štipendiranja 
dijakov na Škofjeloškem. Na prireditvi so podelili dve letošnji štipendiji in tri denarne pomoči, kar je več kot kadar koli 
doslej.

V vseh desetih letih vrtenja lo-
škega rotarijskega kolesa je bilo 
podeljenih 22 štipendij in 18 de-
narnih pomoči v skupnem znesku 
63.600 evrov. »Rotary vedno skuša 
najti odgovor, zato ostajamo do-
brodelna organizacija, ki združuje 
ljudi dobre volje, širokosrčne in 
vzorne, tako v svojem poklicu kot 
tudi v javnem življenju. Pravijo, 
da je dobrota zlata veriga, ki po-
vezuje človeštvo. Tudi današnji 
dogodek je med seboj povezal 
vse vas, ljudi odprtega srca, in 
prepričan sem, da bomo danes 
domov odšli bogatejši za nova 
spoznanja in izkušnje, ki nam bodo 
obudile kulturo srca pri pristopu 
do sočloveka,« je v nagovoru dejal 
predsednik škofjeloških rotarij-
cev David Jezeršek. Prireditelji 
so se pri zbiranju sredstev zahvalili 
vsem posameznikom, donator-
jem in podjetjem, zlasti podjetju 
Polycom.

Rotarijci so Blažu pomagali 
na njegovi karierni poti
Rotary club Škofja Loka ima 
jasno opredeljena merila za 

izbiro, s katerimi je po sistemu 
točkovanja rangiral prosilce. 
Merila, ki so prispevala točke 
prosilcu, so bila šolski uspeh, 
socialni status, priporočila z 
naslova obšolskih dejavnosti, 
priznanja in uspehi z različnih 
tekmovanj. Rotarijci so štipendi-
stom pomagali k uresničevanju 
njihovih zdravih ambicij. V nada-
ljevanju je nekaj njihovih zgodb. 
Blaž, štipendist v šolskem letu 
2012/2013, se je spomnil, da se 
je Slovenija še vedno borila proti 
recesiji, zato tistega leta ni bilo 
možno dobiti državne štipendi-
je. »Glede na finančno stanje v 
družini pa sem nujno potrebo-
val štipendijo, saj so bili stroški 
dijaškega doma previsoki. Zato 
sem neizmerno hvaležen, da 
ste me takrat izbrali za svojega 
prvega štipendista, saj ste mi s 
tem omogočili izobraževanje 
v Gimnaziji Želimlje in s tem 
sprožili vse nadaljnje korake na 
moji karierni poti.« Blaž danes 
dela na BKS Banki kot strokov-
ni sodelavec za zagotavljanje 
skladnosti s predpisi. 

Zaradi štipendije se 
je lahko bolj posvetila 
prostovoljstvu
Lucija, štipendistka v letu 
2013/2014 se je zaradi štipen-
dije lahko bolj posvetila svo-
jim talentom, prostovoljstvu 
in skrbi za dušo in duha: igranje 
orgel, petje v zborih, tekmo-
vanja iz znanja naravoslovnih 
predmetov, dve mednarodni 
olimpijadi iz biologije, študij, 
skavti in skavtsko voditeljstvo, 
sodelovanje pri oratoriju v žu-
pniji, Škofjeloški pasijon, tedni 
duhovnosti v Stržišču in sodelo-
vanje pri Gibanju Pot ter pomoč 
doma na kmetiji. »Že na primer 
skavtsko voditeljstvo je zame v 
študentskih letih pomenilo tudi 
od 300 do več kot 500 prosto-
voljskih ur na leto, kar bi si ob 
študiju precej težje privoščila, če 
bi morala še služiti denar prek 
študentskega servisa. Zaradi 
štipendij me pa ni nikoli skrbelo, 
da bo moj račun prazen, in sem 
lahko več naredila na področju 
vzgoje naših otrok in mladih, 
oblikovanju človeških skupnosti 
in skrbi za odnose, zaradi katerih 
je lepo živeti.« 

Po zaslugi štipendije se ji 
je odprl nov svet
Luka je bil uspešen na razpisih 
za štipendijo vse od šolskega 
leta 2014/2015 do šolskega leta 
2017/2018. Kljub težki poti nje-
gove družine je Luka izstopal 
po svoji pridnosti, delavnos-
ti in odličnem uspehu v šoli, 
kakor tudi v siceršnji vsestran-
ski uspešnosti. »Po zaslugi vaše 
štipendije sem se lahko izobra-
ževal na želeni šoli. S štipendijo 
sem plačeval prevoz do Ljublja-
ne, malico in kosilo, dejavno-
sti na šoli, šolske potrebščine, 
obvezne vsebine za glasbeno 
umetnost, obutev, naročnino za 
telefon, tabore in izlete na šoli, 
treninge itd.« Hana, ravno tako 
štipendistka leta 2014/2015, je 
povedala: »Ko sem prejemala 

štipendijo, se mi je odprl novi 
svet. Z vašo pomočjo sem se 
v srednji šoli lahko udeležila 
raznih izmenjav in tečajev, ki 
so mi prinesli ogromno izku-
šenj, znanja in prijateljev. Lahko 
rečem, da mi je štipendija omo-
gočila prvi okus svobode. Tudi 
doma, kjer finančna situacija 
ni bila lepa, se je vsem dvig-
nilo veliko breme. Mislim, da 
je bila to velika motivacija za 
naprej in odskočna deska v 
boljše življenje. Od takrat sem 
se namreč zavedala, da trud, 
radovednost in delavnost niso 
spregledani, ampak spodbujani 
in nagrajeni.« 

Štipendija ji je omogočila 
študij kljunaste flavte na 
Finskem
Lanskoletna štipendistka Marja-
na pravi, da ji je štipendija kluba 
Rotary omogočila magistrski 
študij kljunaste flavte na Fin-
skem. »Kot ponovni magistrski 
študentki mi namreč kakršna 
koli Zoisova štipendija ni pri-
padala, Ministrstvo za kulturo 
pa se je tisto leto odločilo, da 
štipendij za umetniški študij 
novim štipendistom v tujini ne 
bo podeljevalo. Tako sem prišla 
v Helsinke z Rotary štipendijo, 
finančno pomočjo bližnjih in 
lastnim zaslužkom za delo. Tu 
sem zaključila prvo leto študi-
ja.« Rotarijci so Maji v obdob-
ju 2015–2018 odobrili izredno 
pomoč za priprave na sprejemni 
izpit na študij opernega petja na 
dunajski Akademiji za glasbo in 
uprizoritvene umetnosti. Ko je 
bila sprejeta, so ji vsa leta štu-
dija zagotavljali tudi štipendijo. 
Šlo je za izredno štipendijo, ker 
so želeli podpreti njen izjemni 
umetniški talent. Maja je janu-
arja 2021 diplomirala z odliko in 
opravila sprejemni preizkus za 
magistrski študij Vocal perfor-
mance na MDW, kjer trenutno 
študira. 

Damjan Likar

David Jezeršek (desno) z letošnjimi prejemniki rotarijskih 
štipendij


