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Občina Slovenska Bistrica na podlagi Pravilnika o štipendiranju študentov (Uradni list RS, št.
35/17 in 31/18) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 48/18) objavlja

JAVNI R A Z P I S
za štipendiranje študentov v Občini Slovenska Bistrica za šolsko leto 2018/2019
I. PREDMET RAZPISA SO:
1. Celoletne štipendije za študente naslednjih programov:
 bolonjski enoviti magistrski študij,
 univerzitetni študij - I. bolonjska stopnja,
 univerzitetni študij - II. bolonjska stopnja.
2. Celoletne štipendije za absolvente programov pod točko 1.
II. VIŠINA, POGOJI, IN MERILA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE:
Višina štipendije znaša:
- osnovna štipendija: 180,00 EUR
- dodatek za uspeh: 30,00 EUR
- dodatek za bivanje: 50,00 EUR
Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5%
najboljših študentov v generaciji. Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v
kraju študija.
Sredstva za štipendije se v proračunu Občine Slovenska Bistrica razdelijo na dva sklopa, in
sicer:
1. SKLOP A: 50% oz. 80.000,00 EUR planiranih sredstev se nameni za štipendije
študentov, ki se izobražujejo na izobraževalnih programih s področja naravoslovja,
tehnike in medicine,
2. SKLOP B: 50% oz. 80.000,00 EUR planiranih sredstev se nameni za študente, ki se
izobražujejo na vseh ostalih izobraževalnih programih.
V primeru, da se v postopku razpisa za pridobitev štipendije za posamezno študijsko leto
ugotovi, da niso porabljena vsa sredstva pri posameznem sklopu, se lahko ostanek sredstev
prerazporedi na drugi sklop.

V primeru, da je število upravičencev do štipendij večje, kot je v občinskem proračunu
planiranih sredstev, se poskuša manjkajoča sredstva zagotoviti. V kolikor to ni mogoče,
komisija s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano povprečno oceno.
Štipendijo lahko pridobijo študenti, od vključno II. letnika univerzitetne prve in druge
bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v
dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a.) imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za
pridobitev štipendije;
b.) študirajo po programih:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. bolonjske stopnje in
- univerzitetne II. bolonjske stopnje;
c.) imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga povprečno
oceno opravljenih obveznosti:
 najmanj 8,00 - študenti, ki obiskujejo izobraževalne programe iz področja
naravoslovja, tehnike, medicine in
 najmanj 8,50 - študenti, ki obiskujejo vse ostale izobraževalne programe.
Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila
oddana vloga za pridobitev štipendije.
d.) ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso
starejši od 24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta;
e.) redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje,
da študent nikoli ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za redno
opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent ponavljal letnik ali prekinil študij za
največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da
je bil več kot 4 mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti;
f.) niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje;
g.) niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo
predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
h.) niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov;
i.) hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
j.) nimajo drugega vira rednega dohodka (delo preko študentskega servise se ne upošteva
kot dohodek).

III. KANDIDATI MORAJO PREDLOŢITI:
 VLOGO za pridobitev štipendije (obrazec 2) za študente Občine Slovenska Bistrica za
študijsko leto 2018/2019, ki jo lahko dobite v sprejemni pisarni občine, ali na spletni strani
www.slovenska-bistrica.si, ali jo zahtevate po elektronski pošti: mateja.kapun@slovbistrica.si;
- dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče študijsko leto;
- računalniško izpisano potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami v preteklem študijskem
letu, ter originalnim žigom in podpisom, izdano po 30. 9. 2018, razen če je iz
potrdila razvidno, da so opravljeni vsi izpiti;
- življenjepis/EUROPASS z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev;
- študenti, ki spadajo med 5% najboljših študentov v generaciji, in študenti, ki se
izobražujejo v tujini morajo poleg zgoraj navedenih prilog še predložiti:
* potrdilo fakultete, da vlagatelj spada med 5% najboljših študentov v generaciji na
fakulteti;
* dokazilo o trajanju študijskega programa v tujini;
* dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega
programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi;
- fotokopija bančne kartice;
- dokazilo, če študent v času študija biva v kraju študija (fotokopija najemne pogodbe,
ki je sklenjena za študijsko leto za katero se uveljavlja dodatek in potrdilo
študentskega doma);
- v kolikor so potrdila izdana v tujih jezikih, je potrebno predložiti tudi njihov prevod,
na zahtevo komisije pa overjen prevod.
Komisija bo najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis
pripravila predlog za dodelitev štipendij.
Vlagatelji naj oddajo vlogo na OBRAZCU 2 s prilogami v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom:
“ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE”.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. 10. 2018.

