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Številka:410-30/2020 
Datum:17. 9. 2020
 
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole (uradno glasilo 
slovenskih občin 12/2007, 22/2008, 25/2011 in 11/2014), župan Občine Makole objavlja   
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE DIJAKOM/DIJAKINJAM IN ŠTUDENTOM/ŠTUDENTKAM 

OBČINE MAKOLE 
ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 
 
 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
 
2. Predmet razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij dijakom/injam za šolsko leto 2020/2021 in 
študentom/kam za študijsko leto 2020/2021 v Občini Makole po naslednjem ključu: 
 
Vloge kandidatov/k bodo točkovane glede na deficitarnost/suficitarnost poklica in učni uspeh. 
Povprečna ocena šolskega leta prinese do največ 70 točk in deficitarnost poklica za katerega se 
šolajo do največ 30 točk (seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev je priložen k ocenjevalnemu 
listu). 
Ob enakem številu doseženih točk ima prednost pri izbiri kandidat/ka z nižjim dohodkom na 
družinskega člana. V takem primeru uradna oseba v roku 14 dni od kandidata/ke zahteva 
dopolnitev vloge s podatki o dohodkih na družinskega člana. 
 
Razpisane so 4 (štiri) štipendije za dijake/inje in 4 (štiri) štipendije za študente/ke od tega 1 (ena) 
štipendija študentki/tu na podiplomskem študiju, če se študent zaveže, da bo izdelal nalogo, ki bo 
prispevala k razvoju Občine Makole. Če kvota za posamezno skupino ne bo realizirana, se 
prenese v drugo skupino. 
 
 
3. Pogoji dodelitve štipendije 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki/nje, ki se redno šolajo na gimnazijah, srednjih strokovnih in 
poklicnih šolah od vključno drugega letnika dalje ter študentje/ke, ki so redno vpisani/e na 
višješolski, visokošolski strokovni ali univerzitetni študij na fakultetah od vključno drugega letnika 
študija dalje, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Makole, 
- se redno šolajo, 
- študentje/ke, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 22 let, 
- da ne prejemajo druge štipendije, 
- da podiplomski študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik, niso starejši od 26 let, 
- da niso zaposleni. 
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4. Rok in način prijave 
 
Vlogo z vsemi obveznimi dokazili morajo dijaki/nje in študentje/ke najkasneje do 16. 10. 2020 v 
zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prošnja za štipendijo« poslati na naslov: Občina 
Makole, Makole 35, 2321 Makole. 
 
Obrazca »Vloga za štipendijo za šolsko leto 2020/2021« in »Ocenjevalni list« sta dostopna na 
spletni strani občine www.obcina-makole.si pod rubriko »Razpisi«, lahko pa ju osebno prevzamete 
na sedežu Občine Makole, Makole 35, 2321 Makole ali pa vam ju pošljemo po elektronski pošti. K 
izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti vso dokumentacijo, ki je v vlogi zahtevana. 
 
Za vse informacije v zvezi z razpisom vam je na voljo uslužbenec Matjaž Kopše, telefonska 
številka: 02/80 29 203, e-pošta: matjaz.kopse@obcina-makole.si .   
 
 
5. Postopek obravnave prijav 
 
V postopku za dodelitev štipendij bodo obravnavane vse popolne in pravočasne prijave. 
Uradna oseba pozove kandidata/ko, ki je oddal/a nepopolno prijavo k dopolnitvi prijave. 
Pomanjkljivosti mora kandidat/ka dopolniti v roku 14 (štirinajst) dni po prejemu poziva. 
V kolikor kandidat/ka prijave v določenem roku ne dopolni, se šteje, da prijava ni vložena. 
Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.  
Enako se obravnava prijava, vložena po razpisnem roku. 
 
 
6. Postopek po izbiri 
 
Pooblaščena uradna oseba posreduje prijave strokovni komisiji, ki jo imenuje župan. Strokovna 
komisija obravnava prijave in  pripravi predlog prejemnikov štipendij. 
Sklepe o dodelitvi oziroma ne dodelitvi na predlog komisije izda župan ali po njegovem pooblastilu 
direktor občinske uprave. Zoper sklep se prijavitelj lahko pritoži županu v zakonitem roku.  
 
Župan s prejemnikom štipendije sklene pogodbo, v kateri stranki določita medsebojne pravice in 
obveznosti. 
 
 
 

             Občine Makole 
župan Franc Majcen l.r. 

       
  

 


