
Na podlagi 21. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/15-

UPB1, 3/17, 9/17, v nadaljevanju: odlok) Občina Domžale objavlja 

 

 

J A V N I  R A Z P I S 

ZA PODELITEV ENKRATNIH ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJSKA IZPOPOLNJEVANJA  

ZA LETO 2018 

 

 

1. PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev največ petih (5) štipendij v enkratnem znesku za študijska 

izpopolnjevanja (v nadaljevanju enkratne štipendije) za leto 2018. 

 

V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in 

ženske. 

 

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV ENKRATNE ŠTIPENDIJE 

Kandidati za enkratne štipendije: 

 morajo biti državljani Republike Slovenije, 

 morajo imeti stalno prebivališče v Občini Domžale in 

 se izobražujejo v državi članici Evropske unije. 

 

Enkratno štipendijo je možno pridobiti za študijsko izpopolnjevanje, ki ga financira kandidat sam in za 

isti program oziroma isto stopnjo programa ali študija le enkrat. 

 

V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in 

ženske.  

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Zneski enkratnih štipendij znašajo do: 

- 710,00 EUR za študij na 6. in 7. ravni, 

- 849,00 EUR za študij na 8. ravni, 

- 570,00 EUR za ostala študijska izpopolnjevanja, ki pripomorejo k višji ravni že pridobljene 

izobrazbe. 

 

Dodeljeni znesek enkratne štipendije ne sme presegati dejanskih stroškov šolnine študijskega 

izpopolnjevanja in ne sme biti višji od zneskov enkratnih štipendij določenih v prejšnjem odstavku. 

 

4. OBRAZEC IN OBVEZNA DOKAZILA 

Kandidati morajo prijavi na razpis predložiti: 

1) izpolnjen obrazec: Vloga za dodelitev enkratne štipendije za leto 2018, 

2) priloge: 

 življenjepis, 

 dokazilo o vpisu v študijsko izpopolnjevanje in ustrezen prevod dokazila v primeru 

študijskega izpopolnjevanja v državah članicah Evropske unije, z izjemo Republike 

Slovenije, 

 dokazilo o učnem ali študijskem uspehu predhodnega izobraževanja (preteklega 

šolskega ali študijskega leta ipd.) in ustrezen prevod dokazila, v kolikor se kandidat 

izpopolnjuje v državah članicah Evropske unije, z izjemo Republike Slovenije, vključno z 

ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v državah članicah Evropske unije, z 

izjemo Republike Slovenije z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji, 



 dokazila, s katerimi kandidat izkazuje posebno nadarjenost na posameznem področju 

družbenega življenja v zadnjih dveh letih in ustrezen prevod dokazil v primeru dokazil 

pridobljenih v državah članicah Evropske unije, z izjemo Republike Slovenije, 

 dokazila o vključevanju v delo društev ali drugih organizacij v občini v zadnjih dveh letih, 

 znesek šolnine in prikaz virov financiranja šolnine. 

 

5. MERILA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ 

Pri podeljevanju enkratnih štipendij se smiselno uporabljajo določbe 11. in 13. člena Odloka. 

 

11. člen Odloka določa, da: 

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. 

 

Kot prvi letnik v smislu 1) točke šteje le letnik po pridobljeni 2. ravni izobrazbe za dijake in letnik po 

pridobljeni 5. ravni izobrazbe za študente. 

 

Imajo prednost pri izbiri kandidati z boljšim uspehom oziroma višjo oceno oziroma kandidati, ki 

dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja. 

 

Mora kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: kandidat) 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 na posameznem področju družbenega življenja štejejo: 

 najboljše uvrstitve na državnih tekmovanjih o znanju, športu, raziskovalnem delu in na 

umetniških področjih, 

 udeležba in najvišja 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, revij, 

 pri študentih uvrstitev med najboljših 5% v svoji generaciji glede na doseženo povprečje, 

 drugi izjemni dosežki. 

 

13. člen Odloka določa, da se štipendijo nadarjenim študentom za izobraževanje v državah članicah 

Evropske unije, z izjemo Republike Slovenije, lahko dodeli kandidatu, od vključno drugega letnika dalje, 

ki ima vsaj prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega študijskega leta. 

Prednost pri izbiri ima kandidat z boljšim uspehom oziroma višjo oceno oziroma kandidat, ki dosega 

izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja in ki izkaže, da se v državah članicah 

Evropske unije, z izjemo Republike Slovenije izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v 

skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega 

programa. 

  



 

6. PRIJAVE 

Obrazec Vloga za dodelitev enkratne štipendije z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo priporočeno 

najkasneje do ponedeljka, 17. decembra 2018 na naslov OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene 

dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajo osebno na vložišču Občine Domžale, soba 4. 

 

Obvezni obrazec Vloga za dodelitev enkratne štipendije za leto 2018 lahko kandidati dvignejo na vložišču 

Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si) pod rubriko: 

Razpisi. 

 

Strokovna služba bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z določili Odloka. 

 

O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru. 

 

Vse dodatne informacije lahko kandidati za štipendije dobijo na telefonski številki: 01/724-13-05. 

 

Datum: 29.11.2018 

Številka: 1103-68/2018 

 

 OBČINA DOMŽALE 

 Župan 

 Toni DRAGAR, l.r. 

 

http://www.domzale.si/

