
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 110/2010, 40/2011) in Pravilnika o štipendiranju dijakov 
in študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje (Ur.l. RS, št. 76/06)

Javni razpis za pridobitev štipendije za šolsko leto 2011/2012 
za srednješolske programe

Predmet javnega razpisa

Štipendiranje  izbranih  dijakov  na  območju  občine  Šmartno  pri  Litiji  v  šolskem  letu 
2011/2012. 

Upravičenci

Štipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne šole, ki se izobražujejo v Sloveniji in so 
v šolskem letu 2011/2012 vpisani najmanj v 2. letnik srednje ali poklicne šole ter so preteklo 
šolsko leto zaključili z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Višina sredstev za štipendije

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru razpisa znaša  2.000 
EUR
 
Glede  na  razpoložljiva  sredstva  bo  podeljeno  okvirno  6  novih  štipendij,  predvidoma  za 
naslednja področja oz. poklice:

• Srednje poklicno izobraževanje za poklice zidar, strugar, ključavničar, orodjar, mesar, 
natakar, mizar 

• Srednje strokovno in tehniško izobraževanje za poklice gradbeni tehnik, mizarski 
tehnik, strojni tehnik, živilski tehnik 

Način prijave in razpisni rok

Rok  za  oddajo  vloge  je  30.9.2011  do  12. ure,  na  naslov:  Občina  Šmartno  pri  Litiji, 
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Vloga mora biti  poslana na naslov v zaprti  ovojnici  z oznako  »  Vloga za štipendijo – ne   
odpiraj!  «     na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vsebina vloge

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
- izpolnjena Vloga za uveljavitev republiške štipendije 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja
- potrdilo o državljanstvu
- dokazilo o stalnem bivališču Občini Šmartno pri Litiji
- življenjepis
- kopijo dohodninske odločbe za leto 2010 staršev ali skrbnikov
- izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge štipendije



- priporočilo pristojnega združenja dejavnosti.

Dodatne informacije

Vloga mora biti  poslana na naslov v zaprti  ovojnici  z oznako  »  Vloga za štipendijo – ne   
odpiraj!  «    na sprednji  strani kuverte  in z  naslovom pošiljatelja na zadnji  strani ovojnice.
 
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12.uro, 
kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Številka: 604-001/2011
Datum: 23.8.2011

                                                                                                                         Župan
Milan Izlakar l.r.


