
Na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine 

Ormož  št. 5/01, 14/08, 10/10, 7/14, 10/17 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/22) objavlja Župan Občine 

Ormož 

 

 

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož  

za šolsko leto 2022/2023 

 

I. 

 

Na razpis se lahko prijavijo: 

1. študentje dodiplomskega  študija praviloma od 2. letnika dalje, 

2. študentje dodiplomskega in podiplomskega študija za povračilo šolnin, študentje podiplomskega študija za 

sofinanciranje priprav magistrskih nalog in doktorskih dizertacij ter sofinanciranje specialističnega študija v 

tujini,  

3. študentje, ki študirajo v tujini, 

4. nadarjeni dijaki in študentje,  

5. dijaki Gimnazije Ormož. 

 

Občina Ormož razpisuje: 

- 12  štipendij pod točko 1 iz naslednjih področij izobraževanja: umetnost in humanistika; družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede; naravoslovje, matematika in računalništvo; tehnika, proizvodne tehnologije in 

gradbeništvo; kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; zdravstvo; hotelirstvo in gostinstvo; potovanja, 

turizem, prosti čas; varstvo okolja. 

- 6 pomoči za plačilo šolnin, priprav magistrskih nalog in doktorskih dizertacij in sofinanciranje 

specialističnega študija v tujini pod točko 2 za naslednje smeri: za študij medicine, za študij zdravstvena 

nega, za študij agronomije, za študij hotelirstva, gostinstva in turizma, za študij humanistike in družboslovja, 

za študij marketinga in za študij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva. 

- 2 štipendiji pod točko 3. 

- 20 štipendij za nadarjene dijake in študente pod točko 4. 

- 60 štipendij za dijake Gimnazije Ormož pod točko 5. 

 

 II. 

 
Pogoji in merila za podelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči.  

  

Pogoji za podelitev štipendije in drugih oblik študijskih pomoči so: 

Pod točko 1 

- da je prosilec državljan Republike Slovenije, 

- da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož, 

- da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti oziroma nima statusa samostojnega podjetnika ter nima 

druge štipendije v Republiki Sloveniji oziroma nima drugih virov dohodkov,  

- da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v letu 2021 ne presega minimalne plače na družinskega 

člana v letu 2021 (1.024,24 EUR). 

 
Pod točko 2 

- da je prosilec državljan Republike Slovenije, 

- da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož, 

- da je prosilec v času študija dosegel skupno povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8.  

 

 

Pod točko 3 

- da je prosilec državljan Republike Slovenije, 

- da ima prosilec stalno prebivališče v občini Ormož, 

- da je prosilec, ki študira v tujini dosegel ocene, ki so primerljive z zahtevano oceno v RS v tč. 2 tega 

pravilnika, 



- da študira v študijskem programu pomembnem za razvoj in afirmacijo občine. 

 

Pod točko 4 

Pravico do štipendij za nadarjene dijake in študente uveljavljajo dijaki srednješolskih programov, kateri so 

podlaga za pripravo na študij in sicer od 3. letnika dalje, dijaki srednjega izobraževanja in dodiplomskega 

študija, ki dosegajo izjemne rezultate na športnem ali umetniškem področju, študenti dodiplomskega študija 

vključno od 2. letnika ter študenti podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da je prosilec državljan Republike Slovenije, 

- da ima stalno prebivališče v občini Ormož, 

- da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestil za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne 
opravlja dejavnosti, nima statusa samostojnega podjetnika, nima druge štipendije v Republiki Sloveniji ali 

drugih virov dohodka,     

- da je vsestransko dejaven, se odlikuje z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosega vidne rezultate na 

izven šolskih področjih, 

- da dijaki dosegajo v prvih dveh letnikih izobraževanja odličen uspeh, študenti pa povprečno oceno vseh 

opravljenih izpitov v preteklih študijskih letih najmanj 8, 

- da dijaki oziroma študentje dosežejo izjemni športni rezultat na državnem oziroma mednarodnem prvenstvu 

(osvojitev državnega prvenstva ali uvrstitev na prva tri mesta na mednarodnem prvenstvu) ali dosežejo 

izjemne dosežke na umetniškem področju. 

 

Pri dodelitvi štipendij za nadarjene dijake in študente imajo prednost dijaki Gimnazije Ormož in študentje, ki so 
maturirali na navedeni gimnaziji. 

 

Pod točko 5 

- da je prosilec državljan Republike Slovenije, 

- da dijak obiskuje Gimnazijo Ormož, 

- da ni zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje,  nima statusa 

samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnosti, ni lastnik oziroma solastnik gospodarske družbe in 

nima druge štipendije v Republiki Sloveniji, 

- da je vsestransko dejaven  na šolskih in izven šolskih področjih, 

- da je dijak, ki se vpiše v 1. letnik srednješolskega programa Gimnazije Ormož (program splošne gimnazije, 

program predšolske vzgoje in program zdravstvene nege) dosegel povprečno oceno vseh predmetov v 
zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,50, 

- da je dijak, ki se vpiše v srednješolski gimnazijski program od vključno 2. letnika dalje dosegel najmanj 

prav dober splošni učni uspeh v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije, 

- da je dijak, ki se vpiše v srednješolski program predšolske vzgoje od vključno 2. letnika dalje dosegel 

najmanj prav dober splošni učni uspeh v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja 

štipendije, 

- da je dijak, ki se vpiše v srednješolski program zdravstvene nege od vključno 2. letnika dalje dosegel 

najmanj prav dober splošni učni uspeh v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja 

štipendije. 

 

Kandidati za dodelitev štipendij za dijake Gimnazije Ormož dokazujejo vsestransko dejavnost v šolskih in izven 

šolskih področjih s potrdili šole ali društva o sodelovanju učenca oz. dijaka na vsaj enem področju skrbi za druge 
(prostovoljstvo, humanitarne akcije, pomoč sošolcem, sokrajanom,…), s potrdilom društva o sodelovanju v 

društvu (kulturna društva, športna društva, gasilska društva,…), s potrdilom šole o sodelovanju na tekmovanjih v 

znanju v okviru šole, s potrdilom o statusu športnika, s potrdilom o statusu kulturnika, s potrdilom o zaključku 

osnovne glasbene izobrazbe, s potrdilom o udeležbi na glasbenih regijskih in republiških tekmovanj. 

 

III. 

 

Pri dodelitvi štipendij se upošteva splošni učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata. 

 

Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana ter dosedanji štipendisti.  

 
Povračila šolnin, sofinanciranje priprav magistrskih nalog in doktorskih dizertacij ter sofinanciranje 

specialističnega študija v tujini se sofinancira v višini od 50% do 100% 

 



IV. 

 

Zahtevana dokumentacija: 

1. Dokazila o vpisu v tekoče šolsko oz. študijsko leto 

2. Dokazila o učnem uspehu 

3. Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (po uradni dolžnosti si potrdilo pridobi občina) 

4. Potrdilo iz gospodinjske evidence (po uradni dolžnosti si potrdilo pridobi občina) 

5. Potrdilo o dohodkih in premoženjskem stanju 

- dokončna odločba o odmeri dohodnine za leto 2021 za vse družinske člane, ki so zavezanci za plačilo            

dohodnine v Republiki Sloveniji oz. v primeru, ko še ni izdana dokončna odločba o odmeri dohodnine za 
leto 2021, se upošteva dokončna odločba o odmeri dohodnine za leto 2020, pri čemer se dohodki 

preračunajo na raven leta 2021, tako da se povečajo za rast povprečne plače na zaposlenega v obdobju 

januar-december 2021 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 (po uradni dolžnosti si odločbo o 

odmeri dohodnine pridobi občina), 

- potrdila o višini katastrskega dohodka zavezanca in priznanih oprostitvah - če družinski člani ustvarjajo 

dohodke iz kmetijstva (po uradni dolžnosti si potrdilo o višini katastrskega dohodka pridobi občina), 

- zadnje tri letošnje izplačilne liste, če družinski član v letu 2021 ni imel dohodkov,  

- obrazec za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti za 

leto 2021 in potrdilo o višini zavarovalne osnove – če družinski člani ustvarjajo dohodke iz opravljanja 

dejavnosti (podatke si pridobi občina), 

- fotokopija obvestila ZPIZ-a o višini pokojnine in nadomestil v letu 2021 (podatek pridobi občina)  
oziroma dokazilo o višini pokojnine iz tujine (predloži vlagatelj), 

- podatek o višini preživnine oz. nadomestilu preživnine v letu 2021 (podatek pridobi občina), 

- drugo ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih in prejemkih v preteklem koledarskem letu (polnoletni            

družinski člani, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji), 

- za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, priložite ustrezni dokument o njihovem statusu. 

 

Kandidati za dodelitev štipendij za nadarjene dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih s 

tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah 

ali koncertih, dokazilih o priznanjih in nagradah pridobljenih na tekmovanjih in priporočilih profesorjev oziroma 

mentorjev.  

V. 

 
Kandidati morajo vlogo, ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami predložiti najkasneje do 

vključno petka 14. 10. 2022 na naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, s pripisom »ZA 

ŠTIPENDIJE 2022«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo 

prijave oddana na pošti priporočeno ali oddana v sprejemni pisarni (št. 14) Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 

Ormož. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in 

bodo vrnjene pošiljatelju. 

 

Vlogo za uveljavitev štipendij in drugih študijskih pomoči v občini Ormož lahko vlagatelji prevzamejo osebno 

na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, soba št. 14 ali na spletni strani Občine Ormož www.ormoz.si. 

 

Ormož, dne: 9. 9. 2022 
Številka: 110-0008/2022 10/10                                                                    

         Danijel Vrbnjak l.r. 

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 


