
Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega 
sklada za štipendiranje (Ur. list RS, št. 118/03, v nadaljevanju Odlok) in Pravilnika o dodelitvi 
subvencij in štipendij v Občini Šentjur (Ur. list. RS št. 118/03 in 7/07, v nadaljevanju Pravilnik) 
objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SUBVENCIJ IN ŠTIPENDIJ  
V OBČINI ŠENTJUR 

 
1. Predmet razpisa 
 

A. Občina Šentjur razpisuje v šolskem letu 2011/2012 subvencioniranje petih 
kadrovskih štipendij za poklice IV., V., VI. in VII. stopnje izobrazbe, ki jih 
podeljujejo gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali javni zavodi 
praviloma s sedežem v Občini Šentjur in po končanem študiju štipendiste tudi 
zaposlijo.  

B. Občina Šentjur razpisuje v šolskem letu 2011/2012 pet štipendij dijakom in 
študentom, ki se izobražujejo za poklice IV., V., VI. in VII. stopnje izobrazbe in 
so opredeljeni kot pomembni za razvoj podeželja. 

C. Občina Šentjur razpisuje subvencioniranje dela stroškov izobraževanja ali 
strokovnega izpopolnjevanja petih študentov, ki se izvaja izven Republike 
Slovenije in traja do dveh let. 

 
Pod A.  
 
A.1. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in 
javni zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da je gospodarska družba, samostojni podjetnik ali javni zavod registriran pri pristojnem 
organu s sedežem praviloma v Občini Šentjur, izjemoma tudi izven nje, kadar gre za 
opravljanje pretežne dejavnosti v Občini Šentjur ali večjega števila zaposlenih (najmanj 
¼) iz Občine Šentjur,  

- da je na podlagi javnega razpisa, objave ali poziva, ki mora biti objavljen najmanj v enem 
izmed časnikov, ki pokriva celotno območje Občine Šentjur, javnost obvestil o 
nameravanem razpisu štipendije v šolskem letu 2011/2012, 

- da je najkasneje v roku 60 dni po objavi razpisa izpeljal vse postopke izbora štipendista v 
skladu s predpisi, 

- da s štipendistom, ki izpolnjuje pogoje po Pravilniku, po odobritvi subvencije sklene pisno 
pogodbo v skladu s Pravilnikom in po pogojih javnega razpisa, katere sopodpisnik mora 
biti eden izmed staršev ali zakonitih zastopnikov, v kolikor je kandidat mladoletna oseba, 
v kateri se štipendista zaveže vračati štipendijo po obrestni meri izračunani iz povprečja 
za dolgoročne kredite treh največjih komercialnih bank, ki poslujejo na območju 
Republike Slovenije, v kolikor štipendist ne bi izpolnjeval pogojev, ki bodo določeni v 
pogodbi, predvsem pa študijskih obveznosti, 

- da v pogodbi s štipendistom opredeli, da bo v roku 60 dni po končanem šolanju, skladno 
s pridobljeno izobrazbo oz. potrebami podjetja štipendistu zagotovil zaposlitev najmanj za 
enako obdobje, kot je trajalo prejemanje štipendije, 

- da v pogodbi s štipendistom opredeli, da mora štipendist svoje finančne obveznosti po 
pogodbi s štipenditorjem zavarovati pri pristojni zavarovalnici ali s porokom, 

- da s pogodbo štipendista zaveže, da bo izpolnjeval študijske in druge pogodbene 
obveznosti, in da se bo po končanem šolanju po podpisani pogodbi zaposlil pri 
štipenditorju oz. pri drugem delodajalcu praviloma s sedežem v Občini Šentjur, s katerim 
se bo tako dogovoril štipenditor, za stopnjo izobrazbe oz. poklic, za katerega je prejemal 
štipendijo. 

 
A. 2. Občina bo v skladu z Odlokom in s sredstvi iz proračunskega sklada, štipenditorju 

subvencionirala največ do 80% višine podeljene štipendije za čas trajanja 
štipendijske pogodbe. Zgornja meja subvencije je določena in znaša 25% zajamčene 



plače v RS za podeljene štipendije do vključno V. stopnje izobrazbe in 50% 
zajamčene plače v RS za podeljene štipendije od vključno VI. stopnje izobrazbe 
dalje. Subvencija se bo izplačala štipenditorju dvakrat letno na podlagi pisne zahteve 
na posebnem obrazcu, ki ga določi občina in ob predložitvi ustreznih dokazil o 
izplačani štipendiji štipendistu za obdobje šestih mesecev. 

 
V primeru šolanja izven Republike Slovenije se subvencije lahko povečajo do 50% višine, 
določene v tem razpisu, vendar ob pogoju, da za navedeno izobraževanje v Republiki 
Sloveniji ni ustreznega programa, ali da so za tako izobraževanje utemeljeno zainteresirani 
štipenditorji po odloku. 
 
Finančna sredstva za subvencioniranje se bodo dodeljevala iz proračunskega sklada. Če bi 
navedene pogoje po tem razpisu izpolnjevalo več kandidatov, bodo prednost pri izboru imeli 
tisti štipenditorji, ki bodo izbrali kandidate za posamezne izobrazbene stopnje z: 
- višjo povprečno oceno zadnjega končanega šolskega spričevala/indeksa, ki predstavlja 

tudi število točk, 
- višji letnik šolanja – vsak letnik od prvega dalje pomeni 0,4 dodatne točke. 
 
Če navedeni kriteriji ne bodo zadoščali za določitev izbora zaradi izenačenosti večjega 
števila kandidatov, kot je razpisanih subvencij oz. štipendij, se dopolnilno upoštevajo še 
socialni kriteriji štipendista po drugih predpisih. 
Občina bo subvencije štipenditorjem odobrila s sklepom, izplačevala pa jih bo dvakrat letno 
na podlagi sklenjene pogodbe s štipenditorjem. 
 
Pod B. 

      
B.1. Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti, ki se izobražujejo za poklice, 
opredeljene kot pomembne za razvoj podeželja in izpolnjujejo pogoje: 
- se izobražujejo za poklic, s katerim si bodo pridobili poklicno, srednjo, višjo ali  
      visoko izobrazbo, 
- imeti morajo stalno bivališče v Občini Šentjur, 
- ob vpisu v prvi letnik srednje šole ne smejo biti starejši od 16 let, 
- niso v delovnem razmerju, 
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje, 
- niso samozaposlene osebe, 
- niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, 
- ne prejemajo druge štipendije. 
 
B.2. Višina štipendije znaša 50 % zajamčene plače v RS za študente in 40 % zajamčene 
plače v RS za dijake.   
 
B.3. Štipendijska pogodba bo sklenjena v šolskem letu 2011/2012 za čas trajanja 
izobraževanja po predpisanem programu izobraževalne ustanove. 
 
B.4.  Kandidati morajo predložiti: 

- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu občine, 
- potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Šentjur, 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto, 
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja 
oz. predhodnega šol. leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik, 
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ni v evidenci brezposelnih oseb. 

 
Štipendije se bodo podeljevale iz proračunskega sklada. V kolikor bi navedene pogoje po 
tem razpisu izpolnjevalo več kandidatov, bodo prednost pri izboru imeli najprej kandidati, ki 
se izobražujejo na Šolskem centru Šentjur, nato pa kandidati z višjo povprečno oceno 
zadnjega končanega šolskega spričevala.  



 
Če navedeni kriteriji ne bodo zadoščali za določitev izbora zaradi izenačenosti večjega 
števila kandidatov kot je razpisanih štipendij, se dopolnilno upoštevajo še socialni kriteriji 
štipendista po drugih predpisih. 
 
Komisija za štipendiranje bo odobrila štipendije s sklepom. Štipendist bo z občino sklenil 
pogodbo, s katero bo zavezan izpolnjevati vse pogodbene obveznosti. Za mladoletne osebe 
je sopodpisnik pogodbe tudi eden izmed staršev ali zakonitih zastopnikov. Občina bo 
štipendije izplačevala na podlagi sklenjene pogodbe vsaka dva meseca do 15. v mesecu. 
 
Pod C. 
 

C.1. Na razpis se lahko prijavijo študentje, ki se izobražujejo izven RS, njihovo 
izobraževanje ne traja več kot dve leti in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imeti morajo stalno prebivališče v Občini Šentjur, 
- ob vpisu v prvi letnik višje ali visoke šole ne smejo biti starejši od 26 let, 
- niso v delovnem razmerju, 
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje, 
- niso samozaposlene osebe, 
- niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. 
 

C.2.  Kandidati morajo predložiti: 
- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu občine, 
- dokazilo, da se že izobražujejo v tujini ali verodostojen dokaz povabila, 
- potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Šentjur, 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto, 
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja 

oz. predhodnega šolskega leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji 
letnik, 

- potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ni v evidenci brezposelnih oseb. 
 

C.3. Občina bo v skladu z Odlokom in s sredstvi iz proračunskega sklada, študentu, ki se 
izobražuje ali strokovno izpopolnjuje v tujini, subvencionirala v višini 40 % zajamčene 
plače v RS za vsak mesec izobraževanja v tujini, vendar skupaj ne več kot tri zajamčene 
plače za celotno izobraževanje.  
Subvencija se bo izplačala štipendistu s sklepom in sklenitvijo pogodbe in sicer 60 % 
celotnega zneska takoj po podpisu pogodbe oz. največ 14 dni pred začetkom 
izobraževanja ali strokovnega izpopolnjevanja, 40 % pa takoj po končanju in predložitvi 
poročila z dokazili o končanem izobraževanju v tujini. Sredstva se dodelijo samo enkrat 
za isto izobraževanje v tujini. 

 
Kandidati pošljejo vlogo z dokazili na posebnem obrazcu na naslov: Občina Šentjur, 
Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur s pripisom: »Ne odpiraj – Javni 
razpis štipendiranje 2011«. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane na Občino Šentjur 
do 24. oktobra 2011 do 12. ure. Informacije in obrazce po tem razpisu dobite na Občini 
Šentjur (Alenka Stojan, tel. 03 7471314 ali 031505917), na spletni strani Občine Šentjur: 
www.sentjur.si ali po e–pošti na naslovu: alenka.stojan@sentjur.si . 

 
 
Številka:  604-18/2009 (242) 
Šentjur, 14. 9. 2011 
 
Komisija za štipendiranje 
Predsednik komisije 
mag. Vincenc Frece 

 Župan Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
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