
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju stipendij Obcine Mima (Uradno glasilo slovenskih obcin, 
st. 29/2012, 24/2014, 39/2015) in Odloka o proracunu Obcine Mima za leto 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih obcin, st. 3/19, 57/19, 32/20), objavlja Obcina Mima, Glavna cesta 28, 
8233 Mima

JAVNI RAZPIS
za podelitev stipendij Obcine Mirna za dijake in studente za solsko oziroma studijsko

leto 2020/2021

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev stipendij dijakom in studentom Obcine Mirna.

2. Upravicenci do stipendije Obcine Mirna in pogoji, ki jib morajo izpolnjevati

Pravico do stipendije Obcine Mirna lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednjesolski 
program poklicne ali strokovne sole ali program gimnazije ter studenti visjesolskega 
studijskega programa, studenti I. in II. stopnje bolonjskega studijskega programa in 
studenti dodiplomskega studija za pridobitev visokosolske in univerzitetne izobrazbe (vpis 
po starem sistemu do vkljucno studijskega leta 2008/2009), razen studenti z vpisanim 
absolventskim stazem, ce izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da so drzavljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivalisce v obcini Mirna,
• da imajo status rednega ali izrednega studenta, razen studenti z vpisanim 

absolventskim statusom, oziroma status dijaka,
• da so v preteklem solskem letu dosegli povprecno oceno zakljucnih ocen vseh 

predmetov najmanj 3,6 - dijaki oziroma v preteklem studijskem letu povprecno 
oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 - studenti,

• da je njihovo izobrazevanje neprekinjeno in redno,
• da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne 
dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki 
ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge stipendije v Republiki Sloveniji za 
razpisano solsko ali studijsko leto oziroma v primeru odobritve stipendije 
Obcine Mirna odstopijo od prejemanja druge stipendije.

3. Kriteriji za dodelitev stipendije

Pri podeljevanju stipendij za dijake in studente se upostevajo 3 kriteriji, in sicer:

• povprecna ocena kandidata;
• letnik izobrazevanja in
• dosezek na izven solskih podrocjih npr. izobrazevanje, kultura, umetnost 

sport, itd.

Ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nizjim dohodkom na druzinskega clana.

4. Okvirna vrednost in stevilo stipendij
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Za solsko oz. studijsko leto 2020/2021 bodo predvidoma podeljene 4 stipendije, in sicer 
predvidoma 2 za dijake in predvidoma 2 za studente. Okvirna visina stipendije za dijake 
bo znasala 125 EUR mesecno, za studente pa 160 EUR mesecno.

Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proracunu Obcine Mima za leto 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih obcin, st. 3/19, 57/19, 31/20) pod proracunsko postavko 1913, konto 
411799.

5. Zahtevana dokumentacija

Prijava na razpis mora biti izdelana izkljucno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
javnega razpisa, h kateri je potrebno priloziti naslednja dokazila:

■ dokazilo o vpisu v tekoci letnik izobrazevanja skupaj z navedbo 
izobrazevalnega programa,

■ dokazilo o dosezenem ucnem uspehu v preteklem solskem letu oziroma 
dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprecni oceni preteklega studijskega
leta

■ dokazila o dosezenih uspehih na izven solskih podrocjih v preteklem solskem 
oziroma studijskem letu.

Prijavni obrazci so od dneva objave tega javnega razpisa na spletni strani Obcine Mima 
(www.mirna.si) do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Obcine Mirna, 
Glavna cesta 28, Mirna in na spletni strani Obcine Mirna.

5. Oddaja vloge in odlocanje

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati najkasneje do 1.10.2020, in
sicer osebno v sprejemni pisarni obcine ali po posti kot priporoceno posiljko na naslov: 
Obcina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala 
komisija za stipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi 
navedenih kriterijev bo pripravila porocilo ter predlog o podelitvi stipendij Obcine Mirna.

Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravocasne.

Vloga se steje za popolno, ce je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse 
zahtevane priloge in podatke. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v 
dolocenem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge dopolnijo.

Prepozno prispele in nepopolne vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z 
zahtevo za dopolnitev, bodo zavrzene.

6. Izid razpisa

Razpis bo zakljucen najkasneje 15 dni po seji Komisije za stipendiranje, ki poda koncni 
predlog za dodelitev stipendij, na podlagi katerega Obcinska uprava Obcine Mirna 
kandidatom izda odlocbe. Odlocba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se bo javil na 
javni razpis. Po pravnomocnosti odlocbe bo s stipendistom sklenjena pogodba, v kateri 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Obcino Mirna kot 
stipenditorjem in izbranim stipendistom v skladu z dolocili pravilnika o podeljevanju 
stipendij v obcini Mirna.
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7. Dodatne informacije in pojasnila

Informacije lahko kandidati dobijo pri strokovni delavki za podrocje druzbenih dejavnosti 
Valeriji Jarm na tel. st: 059 083 803, e-mail: valeriia.iarm@mirna.si.

Stevilka: 110-6/2020-2 
Datum: 30.8.2020
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