Občinska uprava občine Bohinj na podlagi 8. člena Odloka o štipendiranju v občini Bohinj (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 6/00, 7/01, 9/08 in 4/15) in Odloka o proračunu občine Bohinj za leto
2019 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/19) razpisuje za šolsko leto 2019/2020
ŠTIPENDIJE OBČINE BOHINJ
1.) Občina Bohinj v skladu s Proračunom Občine Bohinj za šolsko leto 2019/2020 razpisuje 25
štipendij.
2.) Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti, ki se redno izobražujejo in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
•

da so državljani RS s stalnim prebivališčem v občini Bohinj,

•

da ne prejemajo druge štipendije,

•

da so dosegli najmanj dober učni uspeh v preteklem šolskem letu in

•

da bruto dohodek staršev v zadnjih šestih mesecih, pred objavo razpisa, ne presega skupne
višine 3.532,456 € na družinskega člana.

3.) Kandidati morajo razpisni dokumentaciji, ki jo dobijo na občinski upravi ali na spletni strani
občine, priložiti naslednja dokazila in dokumente:
•

dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,

•

dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,

•

potrdilo staršev o bruto osebnem dohodku prejetem v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa (april, maj, junij, julij, avgust in september),

•

dokazila o statusu nepreskrbljenih članov (ni potrebno za osnovnošolske in mlajše otroke),

•

potrdilo Centra za socialno delo Radovljica, Zdravstvenega doma Bohinj ali potrdilo druge
institucije iz katerega je razvidno, da zdravstveno ali socialno stanje prosilca (njegovih
staršev) vpliva na zvišanje življenjskih stroškov družine.

4.) Kandidati morajo poslati ali predložiti prijave z dokumentacijo, navedeno v 3. točki, najkasneje do
petka, 18.10.2019, na naslov Občinska uprava, Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, s pripisom RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO.
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju
Komisija). Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno.
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba in nepravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v
javnem razpisu. V primeru nepopolne vloge, bo Komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v
roku 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom
zavržene, neustrezno dopolnjene pa z odločbo zavrnjene. Zoper sklep ima vlagatelj pravico do
pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev
župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih
pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo Komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in vsem pogojem
razpisa. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev in določil, je Komisija ne bo ocenjevala in bo
vlogo zavrgla.
Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog
razdelitve sredstev. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani Komisije direktor
občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje
vsem vlagateljem, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep o dodelitvi
sredstev ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 (osem) dni od dneva vročitve sklepa o dodelitvi
sredstev. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu
upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni
spor pred upravnim sodiščem.
Sklep postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se
odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru sklep postane dokončen že pred potekom
pritožbenega roka.
Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci sklene pogodba, v kateri bodo
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna dokazila o izpolnitvi
prevzetih obveznosti.
5.) Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Maruši Velički Rozman, po telefonu oziroma
po e-pošti:
•

št. 04/577 01 23

•

e-pošta: marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si
6.) Izbiro kandidatov za prejem štipendije opravi komisija, ki jo imenuje župan, v skladu z
merili in kriteriji, ki so določeni s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 8/99, 6/00, 9/08 in 4/15).

ŽUPAN
Jože Sodja

