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Občina Destrnik na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Destrnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin  št., 21/2016) objavlja       

     

 

JAVNI  RAZPIS  

ZA ŠTIPENDIRANJE ŠTUDENTOV OBČINE DESTRNIK 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

 

 

IME IN SEDEŽ NAROČNIKA: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 

 

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študentov, ki obiskujejo 

redno ali izredno obliko študija in ki niso v delovnem razmerju ter se izobražujejo po 

dodiplomskih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne 

izobrazbe in po podiplomskih študijskih programih 2. stopnje, z javno veljavnostjo, višina 

štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista v 

študijskem letu 2019/2020, ki traja od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 

 

UPRAVIČENCI: Štipendija se lahko podeli študentom dodiplomskega študija za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe in podiplomskega študija 2. stopnje od 

drugega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– da so državljani Republike Slovenije, 

– da imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Destrnik ; 

– da so kot študentje dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7, 

– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo ter dosegajo vidne rezultate 

na izven študijskih področjih, 

– da aktivno sodelujejo v najmanj dveh društvih, ki sta registrirani na območju Občine 

Destrnik, 

– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, 

nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma 

solastniki gospodarske družbe. 

Študentom iz prvega odstavka tega člena se v času absolventskega staža štipendije ne 

podelijo. 

Štipendija se lahko podeli od drugega letnika dalje, do začetka absolventskega staža tudi 

študentom dodiplomskega študija in študentom podiplomskega študija 2. stopnje, ki študirajo 

v tujini. 

 

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje: 

 

Kandidati za podelitev štipendije dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih 

dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih 

raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah 

pridobljenih na mestnih, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih in s priporočili šol 

oziroma fakultet. 

Za vsak uspeh oziroma dosežek se prišteje 1 točka. Za vsak dosežek mora kandidat priložiti 

potrdilo oziroma dokazilo. Kandidat lahko doseže maksimalno 3 točke. 

 



2 

 

-Kandidatu se za aktivno članstvo v posameznem društvu ali organizaciji prišteje 1 točka. 

Kandidat mora aktivno sodelovati v najmanj dveh društvih, ki sta registrirani na območju 

Občine Destrnik. Kandidat lahko doseže maksimalno 4 točke. 

Kandidat mora priložiti potrdilo društva, organizacije, … o članstvu z navedbo dejavnosti v 

društvu in potrdilom o plačani članarini oziroma potrdilom o oprostitvi članarine. 

 

-Kandidatu se pri podelitvi štipendije upošteva povprečna ocena vseh opravljenih izpitov: 

 Povprečna ocena od 7,0 do 8,0 - 1  točka 

 Povprečna ocena od 8,1 do 9,0 - 2 točki 

 Povprečna ocena od 9,1 do 10,0 - 3 točke. 

 

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: Sredstva za izplačilo štipendij namenja Občina 

Destrnik na proračunski postavki 09010 – Štipendiranje študentov. V študijskem letu 

2019/2020 se podelijo štipendije trem študentom. Višina ene mesečne štipendije znaša 

111,00 EUR. 

 

PRIJAVA: Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu  Vloga za podelitev štipendije 

za študente Občine Destrnik, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  

 

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti: 

• kratek življenjepis, 

• dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, 

• dokazilo o študijskem uspehu;  potrdilo o ocenah zadnjega zaključenega letnika študija, ki 

mora biti zaključen v enem šolskem letu oziroma mora študent v enem šolskem letu izpolniti 

pogoje za napredovanje v višji letnik. 

• dokazila o izjemnih dosežkih pridobljenih v zadnjem šolskem oz. študijskem letu, 

• v primeru šolanja v tujini je k vlogi potrebno priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno 

primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oz. vrednotenjem v Republiki 

Sloveniji, 

• potrdilo društva, organizacije, … o članstvu z navedbo dejavnosti v društvu in potrdilom o 

plačani članarini. 

Dokazila iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka tega člena lahko upravni organ pridobi 

sam iz uradnih evidenc. 

 

Kandidat, ki k vlogi za podelitev štipendije ni predložil dokazila o vpisu v naslednji letnik in 

dokazila o doseženem učnem oz. študijskem uspehu doseženem v prejšnjem letniku, mora 

vlogo dopolniti v roku osmih dni po opravljenem vpisu v naslednji letnik. V primeru 

dvopredmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh 

programov. 

 

V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za 

podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje 

izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku osmih dni od opravljenega 

vpisa. 

 

 

ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedel organ 

občinske uprave. Odpiranje vlog bo organ izvedel predvidoma v roku 15 dni po izteku 

razpisnega roka in ne bo javno.  
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Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte. Vloge oddane 

po izteku prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih 

oziroma označenih kuvertah, se s sklepom zavržejo.  

 

OBRAVNAVA VLOG: Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Destrnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin  št., 21/2016), (v nadaljevanju – pravilnik), postopek javnega razpisa 

za podeljevanje štipendij vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija). Komisija 

obravnava in ovrednoti vloge ter kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje 

do najnižje zbranih točk. Ob enako zbrani višini točk ima prednost pri izbiri kandidat v višjem 

letniku izobraževanja (prvi kriterij) in višjo povprečno oceno (drugi kriterij). Komisija 

pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju-ici občinske uprave. 

O podelitvi štipendij bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo 

vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če 

je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane 

podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v 

določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem 

roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.  

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:  
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 

2253 Destrnik,  s pripisom: »Ne odpiraj - vloga na javni razpis za štipendiranje«. Vloge 

morajo biti oddane do  ponedeljka 2. 9. 2019 2019 do 12.00 ure v  sprejemni pisarni 

Občine Destrnik ali oddane na pošto s poštnim žigom  do  vključno 2. septembra 2019. 

 

 

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA: 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Metki 

Kajzer, telefonska št. 02/761 92 50 ali na elektronski naslov: obcina.destrnik@destrnik.si  

 

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

1. Javni razpis za štipendiranje študentov Občine Destrnik za šolsko leto 2019/2020, 

2. Vloga za podelitev štipendije za študente Občine Destrnik, 

3. Vzorec pogodbe. 

 

 

Številka: 410-5/2019-2 

Datum: 22. 07. 2019                        

                      

               Župan Občine Destrnik 

         Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el. 
 


