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Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, na podlagi Odloka o podeljevanju štipendij Občine 
Metlika (Uradni list RS, št. 46/2019) in Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 13/2019) objavlja 
    

 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE METLIKA ZA ŠOLSKO OZIROMA 

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 
 

 
1. Predmet javnega razpisa  

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev 6 štipendij za dijake in študente, in sicer: 

- 4 štipendije za študente in 
- 2 štipendiji za dijake. 

 
Na predlog komisije za podeljevanje štipendij lahko občina spremeni razmerje med 
štipendijami za dijake in študente znotraj razpoložljivih sredstev za štipendije v proračunu 
Občine Metlika. 
 
 

2.  Upravičenci do dodelitve štipendije 
 
Na podlagi 5. člena Odloka o podeljevanju štipendij Občine Metlika so do štipendije upravičene 
osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta 
dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta 
podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim 
stažem (v nadaljevanju kandidati), ki: 

- so državljani Republike Slovenije, 
- imajo stalno prebivališče v občini Metlika, 
- redno napredujejo v višji letnik, 
- so v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katerega uveljavljajo štipendijo, 

oziroma v zadnjem letu izobraževanja predhodne ravni izobraževanja dosegli 
pomembne dosežke na posameznem področju, 

- niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano 
dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali zavoda. 

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje 
prvega odstavka te točke (rednega napredovanja v višji letnik), če na posameznem področju 
dosega izjemne dosežke, primerljive na mednarodnem in državnem nivoju, ter so ti nad 
dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka te točke izpolnjujejo. 

 

Občinska štipendija je združljiva z drugimi štipendijami, razen s Zoisovo štipendijo, pri čemer 
sme štipendist poleg občinske štipendije prejemati le eno štipendijo (državno, kadrovsko…). 
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3. Trajanje štipendiranja in višina štipendije 
 

Štipendija se podeljuje za eno šolsko oziroma študijsko leto. 
 
Višina mesečne štipendije znaša 100 EUR za dijake in 150 EUR za študente.  

 

Pravica do štipendije se dodeli od prvega dne šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020.  

 

Štipendija se izplačuje mesečno, in sicer dijakom za obdobje od 1. septembra tekočega leta 
do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra 
naslednjega leta. 

  

4. Merila 
 
Vloga kandidata se ovrednoti na podlagi doseženega učnega uspeha v zadnjem šolskem 
oziroma študijskem letu in pomembnih dosežkov, ki jih je dosegel v času izobraževanja na 
ravni izobraževanja, za katerega uveljavljajo štipendijo, oziroma v zadnjem letu izobraževanja 
predhodne ravni izobraževanja.  

 

Dosežen uspeh se določi tako, da se upošteva povprečje ocen vseh številčno izraženih 
predmetov. Povprečna ocena se določi na dve decimalki natančno. V primeru dvopredmetnih 
študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov. 

 

Pomembni dosežki na posameznem področju štejejo: 

- najvišja mesta na državnem tekmovanju, 
- udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju, 
- pomembni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 
- nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo, 
- objava strokovnega ali znanstvenega članka v strokovni reviji ali zborniku, 
- priznanja, nagrade in drugi dosežki na nivoju regije, 
- aktivno sodelovanje v projektih za dobrobit lokalne skupnosti, 
- aktivno sodelovanje pri razvoju in delu posameznega društva, ki deluje na kulturnem, 

socialnem, športnem, humanitarnem, prostovoljnem ali turističnem področju v občini, 
- drugi pomembni dosežki. 

Kandidat lahko v posamezni prijavi uveljavlja več pomembnih dosežkov, pri čemer je isti 
dosežek možno vrednotiti le enkrat. 

 

Merila in točkovanje po merilih sta podrobneje predstavljena v prilogi Merila za obravnavo in 
vrednotenje vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

5. Odločanje o podelitvi štipendije 
 

Postopek javnega razpisa za podeljevanje štipendij vodi petčlanska komisija, ki jo je imenoval 
župan. 
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Komisija obravnava vloge in pripravi predlog podelitve štipendij ter ga preda v potrditev 
direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave izda na podlagi pisnega predloga komisije 
upravno odločbo. 

 

6. Rezervna lista 
 

Komisija za podeljevanje štipendij sestavi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo 
neizbranih kandidatov, ki lahko prejmejo odločbo o dodelitvi štipendije v primeru, če prvotno 
izbrani kandidati umaknejo vlogo ali ne sklenejo pogodbe o štipendiranju v roku, določenem v 
odločbi, brez utemeljenega pisnega razloga. 

 
7. Prijava 

 
Prijavo za podelitev občinske štipendije se odda na obrazcu A – Vloga za podelitev štipendije 
Občine Metlika za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. 
 
Kandidat mora k vlogi (na obrazcu A) priložiti: 

- potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževalnega programa, 
- dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta - dijaki, 
- dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta - študenti, 
- dokazila o pomembnih dosežkih, 
- izjavo kandidata (izpolnjen in podpisan obrazec B) 

 
8. Rok za oddajo vlog in način vložitve 

 
Dijaki in študentje oddajo vlogo najkasneje do 7. 10. 2019.  
 
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: 

- naslov prejemnika: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika 
- v levem spodnjem kotu oznaka razpisa: »Javni razpis za dodelitev štipendij« 
- v levem zgornjem kotu ovojnice morajo biti napisani ime in priimek ter naslov 

pošiljatelja (da je v primeru nepravočasne vloge le-to mogoče vrniti neodprto), 
- vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga!« 

 
Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, 
ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni – tajništvu Občine Metlika. 
 
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 
 

9. Dodatne informacije in pojasnila 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.metlika.si ali na sedežu Občine 
Metlika v tajništvu. 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na elektronskem naslovu 
mirjana.adlesic@metlika.si ali tel. št. 07/ 36 37 426 v času uradnih ur občinske uprave. 
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10. Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

 
- Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Metlika za šolsko oziroma študijsko leto 

2019/2020 
- Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika (Uradni list RS, št. 46/2019) 
- Obrazec A – vloga za podelitev štipendije Občine Metlika za šolsko oziroma študijsko 

leto 2019/2020 
- Obrazec B – izjava kandidata/-ke za pridobitev štipendije Občine Metlika 
- Merila za obravnavo in vrednotenje vlog 
- Vzorec pogodbe 

 
 
 
Številka: 609-2/2019 
Datum: 9. 8.2019      Darko Zevnik 
        Župan Občine Metlika 
 


