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OB Č IN A   POL JČA N E  
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Številka: 1102-1/2017 

Datum: 2. 10. 2017 

 

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 53/2015 – uradno prečiščeno besedilo, 65/2015 – popr., 67/2015, 48/2016), župan 

Občine Poljčane objavlja  

 

 

 

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2017/2018 

 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij rednim študentom, ki se izobražujejo na javno 

veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Republiki Sloveniji. 

Štipendije podeljuje Občina Poljčane (v nadaljevanju besedila štipenditor) za eno študijsko 

leto za obdobje enega leta. 

 

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE: 

 

Pravico do štipendije Občine Poljčane lahko uveljavlja kandidat, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje:  

 

 je državljan Republike Slovenije,  

 ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo 

vloge za štipendijo, 

 ima ob vpisu v prvi letnik študija, zaključeno štiriletno srednješolsko izobraževanje z 

najmanj prav dobrim splošnim uspehom zadnjega letnika ali povprečno oceno 

zadnjega letnika dodiplomskega študija 8,00 (7,30 če se izobražuje za pridobitev 

deficitarnega poklica iz objavljenega javnega razpisa)  

 ima v preteklem študijskem letu opravljenih 80 % vseh izpitov,  katerih  povprečna 

ocena mora biti 8,00 ali več oziroma 7,30 ali več,  če se izobražujejo za pridobitev 

deficitarnega poklica iz objavljenega javnega razpisa, 

 ob vpisu v prvi letnik študija ni starejši od 24 let, 

 za vpisan letnik študija še ni prejel štipendije, ne glede na vrsto študija. 

 

Določba zadnje alineje predhodnega odstavka se ne upošteva v kolikor se študent izobražuje 

na podiplomskem študiju in za vpisan letnik še ni prejel štipendije. 
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3. DEFICITARNI POKLICI: 

 

Za študijsko leto 2017/2018 se na podlagi predloga komisije za štipendiranje,  iz seznama 

deficitarnih poklicev potrdijo naslednji deficitarni poklici, za katere veljajo posebni pogoji za 

pridobitev štipendije: 

 

1. Inženir strojništva 

2. Zdravnik 

3. Inženir mehatronike 

 

Določena deficitarnost kot poseben pogoj  spremlja študenta do zaključka študija. 

 

4. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ: 

 

Postopek dodeljevanja štipendij vodi tri članska komisija, ki jo je s sklepom št. 1102-1/2017 z 

dne 12. 9. 2017 imenoval župan Občine Poljčane za obdobje študijskega leta. 

 

Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. 

 

Če je prijava nepopolna, občinska uprava na predlog komisije pozove kandidata, da vlogo 

dopolni in določi rok za njeno dopolnitev. V primeru, da pozvani kandidat vloge v 

predpisanem roku ne dopolni, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže. 

 

Pri dodelitvi štipendij se upoštevajo naslednji kriteriji: 

 učni uspeh, 

 deficitarnost poklica. 

 

Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi 

seznam kandidatov in višino štipendije za posameznega kandidata.  

 

Občinska uprava na predlog komisije za štipendiranje izda odločbo o podelitvi štipendije, ki 

se posreduje vsem kandidatom, ki so se prijavili na razpis.  

 

Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodba o štipendiranju. 

 

5. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ 

 
Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatka glede na učni uspeh študentov.  

 

Višina osnovne štipendije znaša 12,1 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

  

Štipendisti so za doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji kot sledi:  

 ·       za povprečno oceno od 8,00 do vključno 8,50 – 2,5 % minimalne plače,  

·       za povprečno oceno od 8,51 do vključno 9,00 – 3,7 % minimalne plače,   

·       za povprečno oceno od 9,01 do vključno 9,50 – 4,9 % minimalne plače,  

·       za povprečno oceno od 9,51 do vključno 10,0 – 6,1 % minimalne plače. 

 

Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, 

doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.  
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Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada štipendistu, ki je vpisan v prvi letnik 

dodiplomskega študija. 

 

6. OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA: 

 

Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Poljčane kot štipenditorjem in štipendistom se 

podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika.  

 

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o 

štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 

če: 

 po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje, 

 spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja, 

 pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali 

 sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, prične opravljati registrirano 

dejavnost, postane lastnik ali solastnik gospodarske družbe oziroma pridobi status 

zasebnika ali samostojnega podjetnika. 

 

Štipendist mora vrniti vse prejete zneske štipendij, če v obdobju 11. mesecev po prejetju zadnje 

štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku 

šolanja. Komisija lahko na prošnjo štipendista obdobje zaključka šolanja podaljša za 6 mesecev, 

če štipendist predloži zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 

mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni, poškodbe ali nosečnosti. 

 

Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti 

štipenditorju v roku 8 dni od njenega nastanka. 

 

7. PRIJAVA NA RAZPIS: 

 
Kandidati za štipendijo morajo vlogo oddati izključno na predpisanemu obrazcu (Obr. 1), 

kateremu se priložijo tudi vsa potrebna dokazila vključno do petka, 13. oktobra 2017 do 12. 

ure v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.  

 

Kandidati za štipendijo morajo k prijavnemu obrazcu predložiti: 

1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega 

programa (potrdilo o vpisu), 

2. dokazilo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazilo o 

opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni preteklega študijskega leta (potrdilo o 

opravljenih preizkusih znanja z ocenami) 

3. lastnoročno podpisano izjavo kandidata (Obr. 2): 

 da je državljan Republike Slovenije in ima prijavljeno stalno prebivališče v 

Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo vloge,  

 da ni v delovnem razmerju,  

 da ni samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register 

ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, 

 da ni lastnik ali solastnik gospodarske družbe, 

 da ne prejema druge štipendije, 

 da ni prejemnik drugega vira dohodkov iz javnih sredstev, ki bi bil višji od 

enoletnega zneska osnovne štipendije, 



Javni razpis  za dodelitev štipendij Občine Poljčane 2017/2018 

 da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma javno objavi podatke v skladu z 

Zakonom o varovanju osebnih podatkov, 

 da za letnik študija v katerega se vpisujejo, še niso prejemali štipendije, ne 

glede na vrsto študija, 

4. fotokopijo bančne kartica. 

 

Določba zadnje alineje predhodne točke se ne upošteva v kolikor s študent izobražuje na 

podiplomskem študiju in za vpisan letnik še ni prejel štipendije.  

 

Vloga mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden 

pripis »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJE 2017/2018«, na hrbtni strani pa 

naslov kandidata na razpisu. 
 

Obrazce za pridobitev štipendije občine Poljčane za študijsko leto 2017/2018 lahko 

kandidati dobijo na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,  na uradni spletni strani 

občine www.poljcane.si ali ga zahtevajo po elektronski pošti : obcina@poljcane.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Poljčane 

Župan 

Stanislav Kovačič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilogi: 

 Obr. 1 

 Obr. 2 

http://www.poljcane.si/
mailto:obcina@poljcane.si
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O B ČI N A  P O LJ ČAN E  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon:   02 8029  220   fax: 02 8029 226  email: obcina@poljcane.si 

 

VLOGA  

ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE  

OBČINE POLJČANE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 

 

 VLAGATELJ /-ica  študent /-ka 

 

1. Priimek in ime: _____________________________________, naslov (ulica, hišna številka, kraj,  

poštna številka, pošta) : ______________________________________datum rojstva: _________  

kraj rojstva: _______________, država rojstva:___________, državljanstvo:__________. 

2. Številka indeksa:   ________________________. 

3. Matična številka študent-a / -ke ( trinajst mestna): _____________________________________. 

4. Davčna številka študent- a / -ke (osemmestna):________________________________________. 

5. Dosegljiv-a na telefonu: ___________ e-naslov:________________________________________. 

6. Leto zaključka srednješolskega izobraževanja___________ in naziv srednješolske izobrazbe  

______________________________________________________________________________. 

7. Naziv fakultete:_________________________________________________________________, 

kraj izobraževanja: ________________________________. 

8. Vrsta študija:____________________________, redni študij  /  izredni študij (obkrožite). 

9. Študijski program (napišite):_______________________________________________________. 

10. V preteklem študijskem letniku sem opravil/-a____ izpitov od skupaj ____ izpitov letnika (vpišete 

število izpitov preteklega študijskega letnika, ne izpolnjujejo študenti 1. letnika študija).  

11. Leto vpisa v 1. letnik študija_____________. 

12. Letnik vpisa v študijskem letu 2017/2018: ______________, status študenta do: _____________. 

13. Prejemnik občinske štipendije v preteklem študijskem letu (obkrožite): 

 DA 

 NE 

14. Nakazilo štipendije na transakcijski račun št._____________________________, odprt pri banki  

______________________________________. 

15. Za štipendijo sem zaprosil/-a tudi drugje: 

 DA,   navedite kje ste še oz. boste oddali vlogo za štipendijo___________________ 

 NE 

                                                                                                       Podpis študenta/- ke: 

 

______________________________ 

 

Obvezna priloga k temu obrazcu je Obr. 2 s prilogami. 

Obr. 1 
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IZJAVA vlagatelja/-ice 

 
Izjavljam: 

 

 Da sem državljan/-ka Republike Slovenije in imam prijavljeno stalno prebivališče v Občini 

Poljčane najmanj eno leto pred oddajo vloge. 

 Da nisem v delovnem razmerju. 

 Da ob vpisu v prvi letnik študija nisem bil/-a starejši/-a od 24 let. 

 Da nisem samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo 

predpisano evidenco na območju Republike Slovenije. 

 Da nisem lastnik/-ica ali solastnik/-ica gospodarske družbe. 

 Da nisem prejemnik/-ca druge štipendije. 

 Da nisem prejemnik/-ca drugega vira dohodkov iz javnih sredstev, ki bi bil višji od enoletnega 

zneska osnovne štipendije. 

 Da lahko štipenditor zbira, posreduje, oziroma javno objavi podatke v skladu z zakonom o 

varovanju osebnih podatkov. 

 Da sprejemam pogoje in obveznosti, ki sledijo iz Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in 

uspešnih študentov Občine Poljčane in vseh sprememb in dopolnitev pravilnika. 

 Da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno 

in kazensko odgovornost. 

 Da za letnik študija v katerega sem vpisan/-na še nisem prejel/-a štipendije ne glede na vrsto 

študija. 

 

Izjava zadnje alineje ne velja, v kolikor se študent/-ka izobražuje na podiplomskem študiju in za 

vpisan letnik še ni prejel/-a štipendije. 

 

 

                                                                                                             Podpis študenta /- ke:                                                                                                                                

______________________ 

   

 

 
K vlogi prilagam naslednje obvezne priloge: 

 

 letno spričevalo zadnjega letnika štiriletnega srednješolskega izobraževanja (priložijo ga le 

študentje 1. letnika dodiplomskega izobraževanja), 

 potrdilo o opravljenih preizkusih znanja z ocenami in originalnim žigom ter podpisom, 

(priložijo ga študenti od 2. letnika dodiplomskega študija dalje in študentje na podiplomskem 

študiju), 

 originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/2018, 

 fotokopija bančne kartica. 

 

 

  Datum:____________                                                                        Podpis študenta/-ke: 

                                                                                                                    _____________________         

      

 

 

 

Vloga mora prispeti (po pošti ali osebno) v vložišče občine Poljčane do vključno 13. oktobra 2017 

do 12. ure. Vse vloge, ki bodo prispele po tem roku bodo zavržene. 

 

 

 

Obr. 2 


