
 
 
 
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Hoče- Slivnica (MUV št. 13/2016) in Odloka 
proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 (MUV št. 16/2017) objavlja Občina Hoče-
Slivnica  
 

R A Z P I S 
ZA PODELITEV CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA NADARJENE DIJAKE IN ŠTUDENTE 
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

 
 
Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja od drugega letnika 
dalje, študenti 1. bolonjske stopnje (visokošolski strokovni program in 
univerzitetni program) in 2. bolonjske stopnje (strokovni magisterij) od prvega 
letnika dalje, ki se šolajo po verificiranem javno veljavnem programu in ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
 

• kandidati morajo biti državljani Republike Slovenije,  
 
• kandidati morajo imeti stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica,  
 
• dijaki morajo dosegati najmanj prav dober učni uspeh v preteklem šolskem 

letu, študenti dodiplomskega in podiplomskega študija pa povprečno oceno 
opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,  

 
• kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni ter dosegati vidne rezultate na 

izvenšolskih področjih, 
 

• kandidati ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu 
RS za zaposlovanje, ne smejo imeti statusa samozaposlene osebe, ki opravlja 
registrirano dejavnost, ne smejo biti lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, 
prav tako ne smejo prejemati druge štipendije ali posojila za študij oziroma 
prejemati drugih virov dohodkov. 

 
 
Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti: 
 

• kratek življenjepis,  
• dokazilo o vpisu v šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020, 
• dokazilo o učnem oz. študijskem uspehu; za dijake fotokopijo spričevala zadnjega 

zaključenega letnika, za študente potrdilo o ocenah zadnjega zaključenega letnika 
študija,  

• dokazila o izjemnih dosežkih pridobljenih v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu 
(v kolikor vlagatelj vlogi ne bo priložil nobenega veljavnega dokazila, bo njegova 
vloga izločena iz nadaljnje obravnave), 

• v primeru študija v tujini mora kandidat k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter 
ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma 
vrednotenjem v Republiki Sloveniji, 

• potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in potrdilo o stalnem prebivališču v občini 
Hoče-Slivnica. 

 
Dokazila iz zadnje alineje lahko pridobi pristojni organ občinske uprave sam iz uradnih 
evidenc. 



 
 
Štipendija se lahko podeli od prvega letnika dalje tudi študentom 1. in 2. bolonjske stopnje, 
ki študirajo v tujini. 
 
V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za 
podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje 
izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku osmih dni od opravljenega 
vpisa.  
 
Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi dijaku in študentu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje 
alineje prvega odstavka tega razpisa, če na posameznem področju dosega izjemne rezultate 
primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in 
študentov, ki te pogoje izpolnjujejo.  

 
Kandidati dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih pridobljenih v 
zadnjem šolskem oz. študijskem letu, in sicer s tekmovanj, z bibliografijo objavljenih 
del, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, na umetniških razstavah in koncertih, 
z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na mestnem, državnem ali mednarodnem 
tekmovanju, s priporočili šol oz. fakultet itd. Vsa potrdila oz. dokazila in priporočila, ki 
so v tujem jeziku morajo imeti uraden slovenski prevod. 
 
Pri podelitvi štipendije se upošteva boljši splošni učni uspeh oziroma višja povprečna ocena 
kandidata in boljši dosežki na drugih (izvenšolskih) področjih delovanja. Štipendija bo 
podeljena sedmim najboljšim dijakom in sedmim najboljšim študentom. 
 
Ob enakih pogojih ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. 
V teh primerih pristojni organ občinske uprave kandidate pisno pozove, da predložijo podatke 
o dohodkih. 
 
Prijave z vsemi potrebnim dokazili pošljejo dijaki najkasneje do 2. 9. 2019, študenti pa 
do 1. 10. 2018, v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, 
z oznako; 
"Vloga za štipendijo – Ne odpiraj", v zgornji levi kot navedba pošiljatelja. 
 
Obrazec prijave lahko tudi osebno dvignete na vložišču Občine Hoče-Slivnica. 
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