MESTNA OBeINA MARIBOR
Ulica herojaStaneta1,
2000 Maribor
Mestna ob6ina Maribor na podlagi 10. elena Odloka o gtipendiranjudijakov srednjega poklicnega
izobra2evanja v Mestni ob6ini Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it. 12/2021) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA gTIPENDIRANJE
DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRA2EVANJA v
MESTNI OBeINI MARIBOR ZA gOLSKO LETO 2022/2023

1. IME IN SEDE2 gTIPENDITORJA
Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

2. PREDMETRAZPISA
Predmetjavnega razpisa je §tipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobra2evanja, kt izpolnjujejo
pogoje za pridobitev gtipendije, opredeljene v 3. to6kttega razpisa v §olskem letu 2022/2023, ki traja

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

3. POGOJI ZA PRIDOBITEV gTIPENDIJE (UPRAVleENCI)
Na razpis se lahko prijavijo dijaki, ki so prvie vpisani v srednjegolsko poklicno izobra2evanje v
Republiki Sloveniji od vkljueno drugega letnika, ee v skladu z Odlokom o gtipendiranju dijakov

srednjega poklicnega izobra2evanja v Mestni ob6ini Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it.
12/2021; v nadaljevanju: Odlok) izpolnjujejo naslednje pogoje:
so dr2avljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivaligee v Mestni ob6ini Maribor,
so v preteklem golskem letu dosegli povpre6no zaklju6no oceno najmanj 3,
so skladno z merili drugega odstavka 15. elena Odloka v preteklem golskem letu dosegli
posebne dose2ke,
niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje,
nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registriranodejavnost,
niso lastniki oziroma solastniki gospodarske dru2be ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji

zavoda,
ne prejemajo druge §tipendijein
ne prejemajo dohodkov iz drugih virov.

Za posebne dose2ke na posameznem podro6ju se §teje:
najviija mesta na golskem/klubskem tekmovanju in nateeaju,
najvigja mesta na obeinskem/regijskemtekmovanju in natedaju,
najvigja mesta na dr2avnem tekmovanju tn nateeaju,
udele2ba in najvigja mesta na mednarodnem tekmovanju in nate6aju,
poustvarjalne aktivnosti,
objave in predstavitve avtorskih deI,
dodatna izobra2evanja,

funkcije,
pohvale in priznanja in
aktivna prostovoljnadejavnost.
Upravi6enci lahko pridobijogtipendijoza dijake srednjega poklicnega izobra2evanja Mestne obeine
Maribor le enkrat za izobra2evanje na isti stopnji izobra2evanja.

4. VlgINARAZPOL02LJIVIHSREDSTEV
Za podelitev gtipendij dijakom srednjega poklicnega izobra2evanja po tem razpisu je v prorae:unu
Mestne ob6ine Maribor za golsko leto 2022/2023,predvidenih 3.120,00 EUR.

5. PRIJAVA NA RAZPIS IN PREDL021TEV DOKAZIL o IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH

POGOJEV

Prijava za podelitev§tipendijese odda na obrazcu »Prijava za podelitev Stipendije za dijake
srednjega poklicnega izobra2evanja v Mestni obeini Maribor za Solsko leto 2022/2023«,ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacijaje dosegljiva na spletnistrani Mestne
obeine Maribor: http://www.maribor.si
pod rubriko »Javni razpisi in objave«, podro6je»Vzgoja in
izobra2evanje«, in na Uradu za vzgojo in izobra2evanje,zdravstveno, socialno varstvo in
raziskovalno dejavnost, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, v poslovnem easu in po predhodni najavi
po telefonu 02/ 22 01 330 ali po elektronski pogti vesna.zlicar©2maribor.si

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predlo2iti:
dokazilo o prvem vpisu v tekoei letnik izobra2evanja,
dokazilo Moleo golskem uspehu preteklega golskega leta,
dokazila o posebnih dose2kih v preteklem golskem letu‘
Kandidati dokazujejo izpolnjevanje pogojev za pridobitev gtipendije z dokazili o golskem uspehu in
posebnih dose2kih (golskih in izvengolskih), ki so v skladu z Odlokom zahtevana v tem razpisu, v
prijavi za podelitev gtipendijeoziroma razpisni dokumentaciji. Upogtevala se bodo dokazila o
golskem uspehu in posebnih dose2kih, ki sojih kandidati dosegli v preteklem (zadnjem) golskem letu
glede na golsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do gtipendije (v §olskem letu 2021/2022,

ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022). Vrednotenibodo le tisti §olski uspeh in posebnidose2ki
preteklega golskega leta, za katere bodo dokazila oddana do izteka roka za oddajo prijav in jih je
mogo6e ovrednotiti skladno z merili iz 13. do vklju6no 23. elena Odloka.

Kot sestavni del prijaveje potrebno predlo2ititudi izpolnjen in podpisan obrazec »lzjava
kandidata/kandidatke za gtipendijo«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

6. ROK IN NAeIN ZA ODDAJO PRIJAVE
Prijavo kandidatt oddajo najkasneje do 15. 9. 2022, v zaprti ovojnici (kuverti), na katero nalepijo

izpolnjeniobrazec z oznako: >Ne odpiraj - prijava na javni razpis za §tipendiranje dijakov
srednjega poklicnega izobraievanja v Mestni obeini Maribor za §olsko leto 2022/2023«,ki je
sestavni del razptsne dokumentacije.

Prijavo kandidatipogljejoizkljuenopriporo6enopo po§tina naslov: Mestna obclina Maribor, Ulica

herojaStaneta1, 2000Maribor.
7. ODPIRANJE PRIJAV

Odpiranje prijav z ugotavljanjempopolnostivlog bo izvedel organ mestne uprave pristojen za
podroeje izobra2evanja. Odpiranje prijav bo organ izvedel predvidoma v roku 8 dni po izteku
razpisnega roka in ne bo javno.
Odpirajo se v roku dostavljene kuverte s prijavami. Prijave oddane po izteku prijavnega roka
(nepravo6asne prijave), se s sklepom zavr2ejo.

£teje se, da je prijava na razpis prispela pravodasno, de je bila najkasneje zadnji dan razpisnega
roka oddana na pogtikot priporoeenapogiljka.

8. OBRAVNAVA PRIJAV, MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAV IN ODLOeANJE
Na podlagi Odloka, postopek javnega razpisa za podeljevanje gtipendijvodi Komisija za
gtipendiranje (v nadaljevanju: komisija). Komisija obravnava prijave, opravi presojo prijav po pogojih

in merilih za pridobitevgtipendijeter na tej podlagi pripravi poroeiloin pisni predlog za dodelitev
gtipendij. Na podlagi poroeila in pisnega predloga komisije o podelitvi gtipendijodlo6a na pmi stopnji
Mestna uprava Mestne obeine Maribor. Vigina gtipendije in gtevilo podeljenih gtipendij sta odvisna
od razpolo21jivihproraeunskih sredstev Mestne ob6ine Maribor. Komisija s sklepom dolo6i spodnjo
mejo toek za pridobitev gtipendije, vigino meseene §tipendije in gtevilo podeljenih gtipendij.

Vse v roku prispetein s predpisanimi dokazili opremljene prijave bodo ovrednotene v skladu z merili
iz 13. do vklju6no 23. elena Odloka. Kandidati se razvrstijo glede na dose2eno §tevilo toek, zbranih
po posameznih merilih od najvigje do najni2jezbranih taCk. Ob enako zbrani vigini toek ima prednost
pri izbiri kandidat v vigjem letniku izobra2evanja (prvi kriterij) in vigjo povpreeno oceno (drugi kriterij).
Ce upravi6enec, ki je pridobil pravico do gtipendije,izjavi, da ne 2eli skleniti pogodbe o gtipendiranju,
se gtipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi za pridobitev te vrste
gtipendije.
Na podlagi odloebe o podelitvi gtipendije skleneta Mestna obeina Maribor (gtipenditor) in §tipendist
pogodbo o gtipendiranju.

O podelitvi gtipendijdijakom srednjega poklicnega izobra2evanja bodo kandidati pisno obve96eni v
60 dneh od zadnjega dne za oddajo prijav. Prijave kandidatov, ki ne bodo dosegli spodnje meje toek
za pridobitevgtipendtje,se bodo zavrnile. Prav tako se bodo zavrnile prijave kandidatov, ki ne
izpolnjujejopogojev iz tega razpisa in Odloka. Komisija bo obravnavala le pravoeasne in popolne
prijave. Prijava se §teje za popolno, de izpolnjujev razpisu zahtevane pogoje in je oddana na
zahtevanih razpisnih obrazcih ter vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnihprijav bodo kandidati pozvani, da v dolo6enem roku
prijave dopolnijo. V kolikor nepopolnih prijav ne bodo dopolniliv doloeenem roku in skladno z zahtevo
za dopolnitev,se bodo prijave zavrgle.

9. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE TER INFORMACIJE V
ZVEZI Z RAZPISOM
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne ob6ine Maribor: http://www.maribor.si pod rubriko »Javni razpisi in objave«,
podroeje >Vzgoja in izobra2evanje«,in na Uraduza vzgojo in izobra2evanje,zdravstveno, socialno
varstvo in raziskovalno dejavnost, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, v poslovnem dasu in po
predhodni najavl po telefonu 02/ 22 01 330 all po elektronski pogOvesna.zlicar@maribor.si.
Dodatne informacijev zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Vesni 21iear,
telefonska gt. 02/2201-330 ali na elektronski naslov vesna.zlicar@maribor.si.

Razpisno dokumentacijosestavljajo:
1. Javni razpis za gtipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobra2evanja v Mestni obeini
Maribor za golsko leto 2022/2023
2. Prijava za podelitev gtipendije za dijake srednjega poklicnega izobra2evanja v Mestni ob6ini
Maribor za golsko leto 2022/2023.
3 lzjava kandidata/kandidatkeza §tipendijo.
4 Obrazec za kuverto.

5. Vzorec pogodbe o gtipend}ranju.
6. Odlok o gtipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobra2evanja v Mestni ob6ini Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 12/2021).

gtevilka: 1102-11/2022-1
Datum: 06. 07. 2022
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