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Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program 

gimnazija (Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20.7.2021) župan Občine Črnomelj, župan občine Metlika in 

županja Občine Semič objavljajo  

 

Javni poziv za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom za vpis v prvi letnik Srednje šole Črnomelj, 

program gimnazija v šolskem letu 2021/2022 

 

1. Predmet javnega poziva:  

Predmet javnega poziva je izbor dijakov, vpisanih v 1. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, 

ki so upravičeni do prejemanja denarne spodbude.  

Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič vabijo vse dijake, vpisane v 1. letnik programa 

gimnazija na Srednji šoli Črnomelj v šolskem letu 2021/2022, da v objavljenem roku podajo vlogo za 

dodelitev denarne spodbude. 

2. Upravičenci in pogoji za dodelitev spodbude: 

(1) Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- je v šolskem letu 2021/2022 vpisan v 1. letnik programa gimnazija na Srednji šoli 

Črnomelj,  

- ob vpisu v 1. letnik ni starejši od 17 let. 

(2) Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli druge štipendije. 

 

3. Sredstva, višina denarne spodbude in način izplačila: 

(1) Sredstva za denarne spodbude zagotavljajo občine Črnomelj, Metlika in Semič v proračunih, 

glede na stalno prebivališče dijakov. Sredstva za dijake iz drugih občin zagotavljajo vse tri občine 

v deležih 3:2:1. 

(2) Višina spodbude znaša 100 evrov mesečno na dijaka.  

(3) Spodbude se podeljujejo za obdobje enega šolskega leta. 

(4) Spodbude se izplačujejo vsakega 10. v mesecu za tekoči mesec, in sicer za obdobje 12 mesecev, 

tj. od septembra do avgusta. V primeru da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po roku za 

izplačilo, se najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa in podpisu pogodbe izplačajo 

vse zapadle mesečne spodbude v enkratnem znesku.  

 

4. Dokumentacija, ki jo morajo prijavitelji predložiti: 

(1) Izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava«, 

(2) Potrdilo o vpisu v 1. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija. 

 

5. Rok sprejemanja prijav: 

Dijaki morajo prijavo oddati najkasneje do 30.9. 2021.  

6. Način in mesto oddaje prijav: 



*Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

Dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj, Metlika ali Semič oddajo vlogo na sedežu 

občine na območju katere imajo stalno prebivališče. Dijaki s stalnim prebivališčem izven območja 

navedenih občin oddajo vloge na sedežu Občine Črnomelj.  

Vlogo lahko dijaki oddajo v fizični obliki ali na uradni elektronski naslov posamezne občine.   

7. Ostale informacije: 

Vloge bodo obravnavale tričlanske komisije, ki jih imenujejo župani za vsako občino posebej. Odločitve 

o dodelitvi denarnih spodbud bodo izdane v obliki sklepov, ki jih izdajo direktorice občinskih uprav. Po 

pravnomočnosti sklepov bodo z dijaki sklenjene pogodbe o dodelitvi denarnih spodbud, s katerimi bodo 

podrobno urejena medsebojna razmerja in obveznosti.  

 

Dodatne informacije glede poziva: 

 za občino Črnomelj daje Tamara Potočar:  tamara.potočar@crnomelj.si ali na tel. 07 306 11 00 , 

 za občino Metlika daje Tjaša Kump Murn:  tjasa.kump.murn@metlika.si ali na tel. 07 36 37 426,  

 za občino Semič daje Tatjana Zorc:  tatjana.zorc@semic.si ali na tel. 07 35 65 354. 

 

Priloga: Obrazec »Prijava« v word in pdf datoteki. 

 

 

 

Št.: 603-0051/2021  
Datum:_____________ 

 Občina Črnomelj 
župan 

Andrej Kavšek 
   

Št.: 608-1/2021 
Datum:_____________ 

 Občina Metlika 
župan 

Darko Zevnik 
   

Št.:_____________ 
Datum:_____________ 

 Občina Semič 
županja 

Polona Kambič 
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