
 
 
Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/99) Občina 
Lukovica objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 
 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 

 
I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 

 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica 
 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Razpišejo se 4 štipendije za šolsko leto 2020/2021, in sicer dve za dijaka in dve za študij na 
fakulteti. 
 

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU 
 
Štipendija se lahko podeli le dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo na 
območju Občine Lukovica stalno prebivališče ter se redno šolajo. 
 
 

IV. DOKAZILA, KI JIH MORA KANDIDAT PRILOŽITI 
 

 
Prijavi na razpis je treba priložiti: 
 
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole oziroma fakultete; 
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja; 
c) življenjepis; 
d) dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana za preteklo leto: 

- datirana in podpisana izjava vlagatelja, da dovoljuje občinskemu organu pridobitev podatkov 
davčnega urada o odmeri dohodnine za družinske člane kandidatove družine, 

- odločbe o odmeri davka iz dejavnosti, 
- potrdilo delodajalca o bruto osebnem dohodku za obdobje zadnjih treh mesecev za starše, 

ki v preteklem letu niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, 
- potrdilo izplačevalca dohodkov oz. prejemkov za družinske člane, ki niso zavezanci za 

plačilo dohodnine v RS, 
- potrdila o letnih zneskih preživnin, 
- potrdilo izplačevalca o izplačanih bruto pokojninah in nadomestilih v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju,  
- dokazilo o statusu za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov (dijak, študent, iskalec 

zaposlitve, brezposeln – aktiven iskalec zaposlitve, drugo) – upošteva se datum po stanju v 
šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je vložena vloga za štipendijo, 

e) izjava kandidata, da ne prejema drugih prihodkov iz naslova štipendij in drugih pomoči 
 
 

V. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako« NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021«, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 9. oktobra 2020, do 12. ure. Za 
pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika. 
Razpisna dokumentacija – vloga bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: 
www.lukovica.si 
 
 
 

http://www.lukovica.si/


 
 
 

VI. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
 
 
Kandidati bodo obveščeni o rezultatih razpisa v roku 15 dni po izbiri. 
 
 

VII.  INFORMACIJE 
 
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času 
uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310.  

 
 
 
Številka: 410-0022/2020      mag. Olga Vrankar, l. r. 
Datum: 27. 8. 2020        Županja 


