Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, na podlagi 11. člena Pravilnika
o štipendiranju v občini Šentilj (MUV, št. 25/17) in Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto
2019 (MUV, št. 7/19) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE
DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

IME IN SEDEŽ ŠTIPENDITORJA: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj V Slov.
goricah
PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je štipendiranje dijakov do dosežene 5. ravni
izobrazbe in študentov do dosežene 6. ravni izobrazbe oz. 1. bolonjske stopnje, s stalnim
prebivališčem v občini Šentilj, v šolskem letu 2019/2020, ki traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
za dijake oz. od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za študente.
UPRAVIČENCI: Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v občini Šentilj so do celoletne
štipendije upravičeni dijaki in študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in tujini, ter s
svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate pod pogoji, da:
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno bivališče v občini Šentilj,
- so vpisani kot dijaki ali študenti za polni učni ali študijski čas,
- ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma strokovne šole ali gimnazije niso starejši
od 17 let ter kandidatom, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja niso starejši od 21 let,
- niso zaposleni, ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za
zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, niso lastniki oziroma solastniki
gospodarske družbe in nimajo drugih virov dohodkov,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije in posojila za študij.
MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ DIJAKOM IN ŠTUDENTOM: Štipendijo
nadarjenim dijakom in študentom lahko prejmejo:
- dijaki od vključno drugega letnika dalje s prav dobrim (povprečna ocena vseh
številčno izraženih ocen preteklega šolskega leta je vsaj 4,00) ali odličnim uspehom v
preteklem šolskem letu,
- študenti od vključno drugega letnika dalje, ki imajo vsaj prav dobro (8,00) povprečno
oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega študijskega leta.
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Prednost pri izbiri imajo kandidati ki dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju
družbenega življenja. Pri podeljevanju štipendij nadarjenim dijakom in študentom se
upošteva tudi njihov socialni položaj.
Kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: kandidat) mora vlogi priložiti tudi
dokumentacijo, s katero dokazuje izjemne dosežke na posameznem področju v zadnjih dveh
letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do
štipendije.
Za izjemne dosežke tekmovanjih in posameznih področjih družbenega življenja štejejo:
- uvrstitve od prvega do petega mesta na državnih tekmovanjih in uvrstitve od prvega
do tretjega mesta na regijskih tekmovanjih o znanju, športu, raziskovalnem delu in na
umetniških področjih,
- uvrstitve od prvega do desetega mesta na mednarodnem tekmovanju po
predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti in športa,
- uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih na državni ali mednarodni
ravni,
- objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno
raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij,
- drugi izjemni dosežki.
Kandidat mora prijavi na razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente priložiti:
- življenjepis,
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu preteklega šolskega ali študijskega
leta,
- dokazila, s katero kandidat izkazuje izjemne dosežke na posameznem področju
družbenega življenja v zadnjih dveh letih,
- dokazila o vključevanju v delo društev in organizacij v občini v zadnjih dveh letih,
- dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem
stanju.
KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ: Vloge kandidatov, ki kandidirajo za štipendije
nadarjenim dijakom in študentom, se oceni na podlagi kriterijev, ki so naslednji:
1. Učni uspeh oz. povprečna ocena za dijake:
4,41 – 5,00
4,21 – 4,40
4,00 – 4,20

40 točk
20 točk
10 točk

2. Učni uspeh oz. povprečna ocena za študente:
8,41 – 10,00
8,21 – 8,40
8,00 – 8,20

40 točk
20 točk
10 točk
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3. Socialni položaj kandidata:
mesečni dohodek na družinskega
člana do 70 % NPP

10 točk

4. Izjemni dosežki na tekmovanjih in posameznih področjih družbenega življenja:
dosežki na mednarodnem nivoju od
20 točk
prvega do petega mesta
dosežki na mednarodnem nivoju od
10 točk
šestega do desetega mesta
dosežki na državnem nivoju od
20 točk
prvega do petega mesta
dosežki na regijskem nivoju od
10 točk
prvega do tretjega mesta
delovanje od treh do deset let
10 točk
delovanje nad deset let
20 točk
V primeru neskladij med javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in Pravilnikom o
štipendiranju v občini Šentilj, v celoti veljajo določila Pravilnika o štipendiranju v občini Šentilj
(MUV, št. 25/17).
VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: Iz zagotovljenih proračunskih sredstev se letno
podeli šest celoletnih štipendij. Za podelitev štipendij po tem razpisu je v proračunu Občine
Šentilj za leto 2019 predvidenih 15.000,00 EUR. Višina štipendije znaša za dijake 15 %, za
študente pa 25 % bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji.
PRIJAVA: Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev
štipendije za dijake in študente Občine Šentilj za šolsko leto 2019/2020«, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh
Občine Šentilj www.sentilj.si ali na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v
Slov. goricah (recepcija/drugo nadstropje), v poslovnem času.
Kandidati dokazujejo izpolnjevanje pogojev za pridobitev štipendije z dokazili o šolskem
uspehu in izjemnih dosežkih ter dokazili o dohodkih in prejemkih na družinskega člana, ki so
zahtevana v tem razpisu, vlogi za podelitev štipendije oz. razpisni dokumentaciji. Upoštevala
se bodo dokazila o šolskem uspehu, ki so ga kandidati dosegli v preteklem šolskem oz.
študijskem letu 2018/2019 in dokazila o izjemnih dosežkih v zadnjih dveh letih. Vrednoteni
bodo le šolski uspehi in posebni šolski in izjemni dosežki, za katere bodo dokazila oddana do
izteka roka za oddajo vlog in jih je mogoče ovrednotiti skladno s kriteriji za podeljevanje
štipendij.
ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla strokovna
komisija. Odpiranje vlog se bo izvedlo predvidoma v roku 15 dni po izteku razpisnega roka in
ne bo javno.
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.
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OBRAVNAVA VLOG: Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v občini Šentilj vloge v skladu z
merili in kriteriji oceni tri članska komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Komisija kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih
točk. Komisija s seznamom izbranih kandidatov seznani Komisijo za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti in Občinski svet Občine Šentilj. 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 izpolnjuje v
razpisu zahtevane pogoje in je oddana na zahtevanem obrazcu ter vsebuje v razpisu in
razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in 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: Vlogo kandidati oddajo najkasneje do 11. 10. 2019, v zaprti
ovojnici (kuverti), na katero nalepijo izpolnjeni obrazec z napisom: »Ne odpiraj - vloga na
javni razpis za štipendiranje dijakov in študentov Občine Šentilj za šolsko leto
2019/2020«.
Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slov. goricah, ali osebno vložijo v sprejemni pisarni (drugo nadstropje)
občinske uprave.
DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur po tel.
št. 02 650 62 00 ali po e-pošti obcina@sentilj.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Javni razpis za štipendiranje dijakov in študentov občine Šentilj za šolsko leto 2019/2020
2. Vloga za podelitev štipendije za dijake in študente za šolsko leto 2019/2020
3. Izjava kandidata/ke
4. Obrazec za kuverto
5. Vzorec pogodbe o štipendiranju
6. Pravilnik o štipendiranju v občini Šentilj (MUV, št. 25/17)

Številka: 110-5/2019-106
Datum: 16. 9. 2019

Občina Šentilj
mag. Štefan Žvab, župan
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