Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17) in 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom (Uradni list RS, št. 44/12 in 59/13) župan
Občine Kamnik objavlja

JAVNI POZIV
za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko
oziroma študijsko leto 2018/2019
1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA – IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je dodelitev:
a. enkratnih finančnih pomoči dijakom in študentom (dodiplomskega študija) za kritje materialnih
stroškov izobraževanja;
b. enkratnih finančnih pomoči za študij v tujini (povečani stroški rednega študija, večmesečnih
mednarodnih izmenjav in drugih oblik študijskega izpopolnjevanja v tujini).
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
Občina Kamnik bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom dodelila
enkratno finančno pomoč tistim, ki bodo izpolnjevali merila in kriterije iz razpisne dokumentacije
in navedenega pravilnika.
3.1. Upravičeni prijavitelji za sodelovanje na javnem pozivu so tisti, ki:
 imajo stalno bivališče v Občini Kamnik;
 imajo status dijaka ali študenta in na dan oddaje vloge niso starejši od 26 let;
 niso v delovnem razmerju in nimajo sklenjene podjemne pogodbe;
 ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
 niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
in ne prejemajo nadomestila za brezposelne.
3.2. Prijavitelji pod točko 2.a morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:
 niso prejemniki državne štipendije;
 kandidat in njegova družina s svojimi dohodki in prejemki ne presegajo cenzusa za
dodelitev državne štipendije za več kot 40 %.
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a) Obvezna dokazila k vlogi:
potrdilo o vpisu;
pooblastilo za pridobitev podatkov o dohodkih v preteklem letu za člane skupnega
gospodinjstva;
potrdilo o prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v primeru, da je kateri
od družinskih članov brezposeln;
potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za
vsak mesec posebej v primeru, da kateri od družinskih članov v preteklem letu ni bil
neprekinjeno zaposlen oziroma opravlja priložnostna dela preko študentskega servisa;
potrdilo o skupnem gospodinjstvu oziroma podpisane izjave/dokazila, da kandidat ne biva
z družinskimi člani (vzdrževalci) in ima urejeno preživnino z overjenim notarskim
zapisom;
potrdilo šole oziroma fakultete o obvezni literaturi, učnih pripomočkih in drugih obveznih
stroških izobraževalnega programa ter specifikacija stroškov.

b) Merila za dodelitev sredstev:
Višina oziroma odstotek preseganja cenzusa za dodelitev državne štipendije:
 do 5 % presežen cenzus: 50 točk;
 nad 5 % do 10 %: 40 točk;
 nad 10 % do 20 %: 30 točk;
 nad 20 do 30 %: 20 točk;
 nad 30 % do 40 %: 10 točk.
Končni znesek dodeljenih sredstev je odvisen od števila doseženih točk na podlagi meril za
dodelitev sredstev.
3.3. Prijavitelji pod točko 2.b morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:
 kandidat je zaključil najmanj prvi letnik rednega dodiplomskega študija;
 kandidat ni prejemnik državne štipendije;
 kandidat je vpisan v študijski program visokošolskega zavoda v tujini.








a) Obvezna dokazila k vlogi:
vloga z življenjepisom in referencami;
potrdilo o vpisu;
potrdilo o vpisu oziroma prijavi v študijski program visokošolskega zavoda v tujini;
potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami;
dokazilo o stroških, povezanih s študijem;
pooblastilo za pridobitev podatkov o dohodkih v preteklem letu za člane skupnega
gospodinjstva;
priporočilo visokošolskega zavoda.

b) Merila za dodelitev sredstev:
Število doseženih točk za uspeh:
 povprečna ocena nad 9,5: 50 točk;
 povprečna ocena nad 9 do 9,5: 40 točk;
 povprečna ocena nad 8,5 do 9: 30 točk;
 povprečna ocena pod 8,5: 5 točk.
Delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto
dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu:
 do 30 %: 30 točk;
 nad 30 do 42 %: 20 točk;
 nad 42 do 64 %: 10 točk;
 nad 64 %: 5 točk.
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Časovno obdobje študija v tujini:
 nad 9 mesecev: 20 točk;
 nad 6 do 9 mesecev: 10 točk;
 nad 3 do 6 mesecev: 5 točk;
 pod 3 mesece: 0 točk.
Smer študija – smer študija v tujini, ki ni pokrita v izobraževalnem sistemu v Sloveniji – 30 točk.
Končni znesek dodeljenih sredstev je odvisen od števila doseženih točk na podlagi meril za
dodelitev sredstev.
4. VIŠINA SREDSTEV
Obseg razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Kamnik za leto 2018, na p.p. 9805 – pomoči
študentom, je do 5.000,00 EUR, pri čemer je 70 % sredstev namenjenih za pomoči iz točke 2.
a. in 30 % sredstev za pomoči iz točke 2. b..
Občina sofinancira do največ 50 % prikazanih povečanih stroškov obveznega študijskega
programa v Sloveniji in do največ 30 % prikazanih povečanih stroškov študija v tujini.
5. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
Enkratne finančne pomoči se dodeljujejo po vrstnem redu vloženih vlog, do porabe sredstev.
6. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Vlogo za dodelitev enkratne finančne pomoči z vsemi potrebnimi dokazili s katerimi prijavitelj
dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev je potrebno dostaviti v vložišče Občine Kamnik ali
priporočeno poslati na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni poziv za dodelitev finančne pomoči
dijakom in študentom«. Na ovojnico OBVEZNO napišite ime oz. naziv prijavitelja, ki kandidira
na javni poziv, ter naslov.
Rok za predložitev prijave na poziv je do 1. oktober 2018 do 10 ure.
Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež sofinancerja oz. bodo
posredovane kot priporočene pošiljke še zadnji dan za oddajo vloge.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti
s priporočeno pošiljko ali do 10. ure osebno oddana na vložišču Občine Kamnik. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme vlogo, štejeta dan in ura oddaje
na pošto. Če se vloga odda priporočeno pri drugem izvajalcu te storitve, mora ponudnik ob oddaji
pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega
bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.
V izbirni postopek bodo uvrščene zgolj pravočasne vloge, v pravilno opremljenih ovojnicah in z
vsemi zahtevanimi prilogami. Nepravočasno vložene vloge bodo s sklepom zavržene.
Z izbranimi prijavitelji bo župan Občine Kamnik za leto 2018 sklenil pogodbe, v katerih bodo
podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti.
7. ODPIRANJE IN PREGLED VLOG
Postopek javnega poziva vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovna komisija bo
pregledala prispele prijave ter ugotovila njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost
prijavitelja.
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V primeru formalno nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo prijavitelji
pozvani, da prijavo dopolnijo. Če prijava v postavljenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena.
Vloge bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z merili iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
dijakom in študentom. S kandidati, ki jim bodo dodeljena sredstva, bodo sklenjene pogodbe.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu poziva
in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje.
8. OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA
Prijavitelji bodo v roku deset (10) dni po sprejemu sklepa o izbiri upravičencev z odločbo
obveščeni o upravičenosti do pridobitve finančnih sredstev.
9. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POZIVOM
Vse dodatne informacije v zvezi z pozivom lahko prijavitelji prejmejo pri go. Anji Grašič na
telefonski številki 01/8318-100 v času uradnih ur (pon. od 8.00 – 12.00 in 13.00 do 15.00 h, sr.:
od 8.00 – 12.00 in 13.00 do 17.00 h, pet.: od 8.00 – 13.00 h) ali po elektronski pošti:
anja.grasic@kamnik.si .
Številka: 410-00026/2018-4/4
Datum: 27. 8. 2018
Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA
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