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OBČINA HRASTNIK

22. 

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini 
Hrastnik (UVZ, št. 28/11) in Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 
126/07, 65/08, 8/10 in sprem.)  Občina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavliča 5, 1430  Hrastnik  objavlja: 
 

JAVNI   RAZPIS  ŠTIPENDIJE ZA OBRTNE 
POKLICE, ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDENTE 
Z NIŽJIM SOCIALNIM STATUSOM IN 

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

1.PREDMET RAZPISA  SO NASLEDNJE 
ŠTIPENDIJE:

- Za obrtne poklice se razpisujejo 2  štipendiji.  
Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo 
dijaki, ki se redno izobražujejo v tri letnih 
programih  za naslednje poklice: lesar, lesar 
širokega profila, kovač, elokser, obdelovalec 
kovin, varilec, ključavničar, strugar, brusilec, 
orodjar, klepar, livar, monter hladilnih 
naprav, monter klimatskih naprav, monter 
vodovodnih naprav, računalničar strojni 
mehanik, avtomehanik, urar, elektronik, 
elektroinštalater, kamnosek, železokrivec, 
kemični čistilec in pralec, čevljar, pleskar, 
slikopleskar, tesar, lesar, mizar, zidar, 
krovec, keramik, gastronom hotelir , pek 
kruha in peciva, mehatronik in mesar.

Štipendija se podeljuje za čas šolanja.

- Za študente, ki imajo slabši socialni status 
in se redno izobražujejo na  visokošolskih 
strokovnih šolah, univerzitetnih programih, 
programih 1. Bolonjske stopnje  in 
Magistrskih programih - 2 . stopnja  se 
razpisuje  okvirno  14  štipendij za različne 
smeri izobraževanja. 

Štipendije se razpisujejo za obdobje 10 
mesecev in sicer od oktobra 2016 do konca 
julija 2017.

- Za študente s posebnimi potrebami se 
razpisuje 1 štipendija.

Štipendija se podeljuje za obdobje 10 
mesecev in sicer od oktobra 2016 do julija 
2017.

Število  podeljenih  štipendij za študente, ki imajo 
slabši socialni status se lahko poveča  v primeru, 
da ne bodo dodeljeni štipendiji dijakoma za obrtni 
poklic in štipendija za študente s posebnimi 
potrebami. 

2. UPRAVIČENCI

Štipendije so namenjene dijakom, ki se redno 
šolajo na poklicnih šolah  in  rednim študentom 
na dodiplomskih študijskih programih z javno 
veljavnostjo (visokošolski strokovni, univerzitetni 
programi 1. Bolonjske stopnje in magistrski 
študijski programi - 2. stopnje).

Na razpis se lahko prijavijo študentje, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Občini Hrastnik,
- nimajo nobene druge štipendije,
- niso v delovnem razmerju,
- ne opravljajo samostojne registrske 

dejavnosti,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih 

oseb pri Zavodu Republike Slovenije za  
zaposlovanje, 

- ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega 
študijskega programa niso starejši od 26 le

3. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do štipendije 
na obrazcu - Vlogi, ki je priloga k temu razpisu, 
priložiti pa morajo še:

- fotokopijo osebnega dokumenta,
- fotokopijo bančne kartice,
- spričevalo osnovne šole za dijake 1. 

letnika,
- originalno potrdilo o vpisu za šolsko 

oziroma študijsko leto 2016/2017,
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- študentje 1. letnika spričevalo o poklicni oz.  
splošni maturi (dosežene točke ali  študentje 
od 2. letnika dalje originalno potrdilo 
o opravljenih izpitih (povprečje ocen) 
preteklega študijskega leta. Če študent v 
preteklem študijskem  letu opravi manj kot 
3 izpite,  poleg priloži potrdilo o opravljenih 
izpitih iz predhodnega študijskega leta. 
Kot dokazilo se upošteva le originalno 
potrdilo fakultete o opravljenih izpitih.

- podatke o skupnih dohodkih družine 
(obdavčljivi in neobdavčljivi bruto dohodki 
v preteklem letu vseh družinskih članov), 
odločba o odmeri dohodnine, potrdilo o 
katastrskem dohodku, potrdilo o prejetih 
pokojninah, preživnine, davčni obračun 
akontacije dohodnine od dohodka 
doseženega z opravljanjem dejavnosti, itd).

- ustrezno zdravstveno potrdilo (kandidati 
za štipendijo za študente s posebnimi 
potrebami)

Občinske strokovne službe lahko podatke 
iz uradnih evidenc pridobijo same, vendar 
morate  na obrazcu - Vlogi za štipendijo 
vpisati podatke o družinskih članih v ustrezno 
tabelo.

Vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami 
pošljejo kandidati s  priporočeno pošiljko   na 
naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
1430 Hrastnik, lahko pa je oddana tudi osebno 
na vložišče Občine Hrastnik, soba št. 38. Vloge  
s prilogami morajo biti oddane  od   16. 9. 2016 
do 7. 10. 2016 (velja poštni žig tega dne).

4. DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Dokumentacijo lahko kandidati prevzamejo na 
vložišču  Občine Hrastnik, soba št. 38. Razpisna 
dokumentacija pa je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Hrastnik.
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa 
na voljo vsak dan  med 7.00 in 15.00  uro, razen 
petka od 7.00 in 13.00 uro na tel. 03 56 54 366, 
kontaktna oseba Suzana Venko, e - mail: suzana.
venko@hrastnik.si.

5. DOPOLNITEV VLOG

Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v 
osmih (8) dneh po roku za oddajo vlog pozvani 
k dopolnitvi vlog. V primeru, da vlog ne bodo 
dopolnili, se le - te s sklepom zavržejo. O izidu 
razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 60 dneh od 
zadnjega dneva za oddajo vlog.

 ŽUPAN                                                                                           
Miran JERIČ


