Občina Straža na podlagi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža (Uradni list RS, št. 69/11,
59/14) objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO
2017/2018 V OBČINI STRAŽA
1. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je objava pogojev in načina vložitve vloge za dodelitev štipendije za
šolsko/študijsko leto 2017/2018 za upravičence na podlagi Pravilnika za dodelitev štipendij v Občini
Straža (Uradni list RS, št. 69/11 in 59/14).
2. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje (v nadaljnjem besedilu: dijak)
in osebe s statusom študenta oziroma študentke (v nadaljnjem besedilu: študent), ki imajo stalno
prebivališče v Občini Straža.
3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE
A. Splošni pogoji po pravilniku:
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki:
 ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let,
 ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem
vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let,
 ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji,
 niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
B. Materialni pogoj (cenzus)
Štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po pravilniku in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo
vloge ne presega 55 % povprečne neto plače na družinskega člana v istem obdobju.
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, uradnih
evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o
izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek.
V primeru, ko še ni izdana dokončna odločba o odmeri dohodnine za preteklo leto, se upoštevajo
dohodki iz dokončne odločbe za predpreteklo koledarsko leto, preračunani na raven preteklega
koledarskega leta.
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Če družinski član v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imel dohodkov, ima pa jih
v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njegovi tekoči dohodki,
preračunani na raven preteklega leta.
4. VIŠINA ŠTIPENDIJE
Osnovna štipendija znaša 60 EUR mesečno za dijake in 110 EUR mesečno za študente.
K štipendiji se dodelijo naslednji dodatki:
- dodatek za prevoz: upošteva se oddaljenost od kraja izobraževanja do kraja stalnega prebivališča,
pri čemer se upošteva oddaljenost po najkrajši poti:
Oddaljenost v km

Višina dodatka (v EUR)

od 5 do vključno 10

40

nad 10 do vključno 20

50

nad 20 do vključno 40 60
nad 40
-

80

dodatek za bivanje v višini 40,00 EUR pripada upravičencem do štipendiranja, ki se izobražujejo
in bivajo zunaj kraja stalnega prebivališča.

Izjemoma se lahko študentom na podlagi vloge odobri tudi povračilo drugih stroškov v obliki
brezobrestnega posojila, kar odobri Komisija Proračunskega sklada za štipendiranje. Posojilo se uredi
v posebni pogodbi.
5. VRSTNI RED DODELJEVANJA
Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na povprečni mesečni
dohodek na družinskega člana, tako da ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim
dohodkom na družinskega člana.
Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju
ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu
kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi.
6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Kandidati uveljavljajo štipendijo na obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije za šolsko oziroma
študijsko leto 2017/2018«, ki je sestavni del tega poziva.
Obrazec se lahko natisne iz spletne strani Občine Straža (http://www.obcina-straza.si) ali pridobi v
Glavni pisarni Občine Straža.
Kandidat mora k vlogi priložiti:
- dokazilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 in
- življenjepis na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije.
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Dokazilo iz prve alineje mora biti original ali overjena kopija.
Kandidati lahko priložijo tudi dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter
dokazila o premoženjskem stanju. V primeru da dokazil ne bodo predložili, bo organ pridobil podatke
iz uradnih evidenc, na podlagi izjave vlagatelja v VI. točki vloge za dodelitev štipendije.
7. ODDAJA VLOGE
Vlogo je možno oddati osebno v Glavni pisarni Občine Straža oziroma priporočeno po pošti.
Obrazec »ovojnica«, ki je vsebovan v razpisni dokumentaciji mora biti izpolnjen in nalepljen na
kuverto, ki vsebuje vlogo. V polje »Pošiljatelj (vlagatelj)« vpiše vlagatelj svoje ime in naslov ter
označi s križcem za kakšno vrsto vloge gre. Podatke v ostalih poljih izpolni občina ob prejemu vloge
in jih vlagatelj ne sme spreminjati.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku od prejema
zahteve za dopolnitev, vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z
zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.
8. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Rok za oddajo vloge je 27. 09. 2017.
9. DODATNE INFORMACIJE
Informacije je možno dobiti
andreja.kren@obcina-straza.si).
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Andreji

Kren

(tel.št.:073848556),elektronska

pošta:

Številka: 600-5/2017-1
Datum: 28. 08. 2017
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.
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