
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju poučevanja godbenih instrumentov v občini Vodice 

(Uradno glasilo Občine Vodice, št.  5/2016), v nadaljevanju pravilnik) župan Občine Vodice 

objavlja 

JAVNI RAZPIS 

ZA ŠTIPENDIRANJE POUČEVANJA GODBENIH INSTRUMENTOV V OBČINI VODICE ZA 

LETO 2019 

 

I. Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev enkratne štipendije učencem godbenih instrumentov v 

Občini Vodice z namenom spodbujanja učenja in igranja godbenih instrumentov ter s tem 

pospešitve razvoja Godbe Vodice. 

II. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 

Občinska štipendija se lahko dodeli udeležencem osnovnega oz. srednješolskega 

glasbenega izobraževanja in sicer učencem in dijakom, ki:  

- igrajo vsaj enega izmed orkestrskih instrumentov godbe na pihala kot so:  
pihala (flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot),  

trobila (rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila),  

tolkala ter  

obiskujejo nauk o glasbi in solfeggio, 

- so vpisani v javno veljaven ali njemu primerljiv program poučevanja, 
- so se prijavili na razpis, ki ga javno objavi Občina Vodice, 
- imajo stalno prebivališče v Občini Vodice, 
- so člani Godbenega društva Vodice 
- ob vpisu v program poučevanja še niso dopolnili 24 let,  
- imajo status učenca, dijaka ali študenta, 
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
- niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe. 

III. Sredstva proračuna za sofinanciranje društvenih projektov bodo razdeljena skladno s 
pogoji, merili in normativi, ki jih določa pravilnik, ter v okviru sredstev zagotovljenih v 
sprejetem proračunu Občine Vodice za leto 2019.  

Višina enkratne občinske štipendije za posamezno šolsko  leto znaša 50% šolnine, vendar 

ne več kot  200 EUR, razen v primeru druge in tretje alinee 5. člena Pravilnika  o 

štipendiranju poučevanja godbenih instrumentov in se jo izplačuje za preteklo šolsko leto. 

Štipendija se lahko dodeli, če: 

- je učenec  nižje glasbene šole dosegel najmanj povprečno oceno 4.00, oz.  najmanj 
povprečno oceno 3.00, če obiskuje srednjo glasbeno šolo. 

- je učenec ali dijak dosegel kak drug javno priznan uspeh ali izjemen dosežek na 
glasbenem področju (šteje se  prejem regijskega ali državnega priznanja, uvrstitev  do 
vključno 3. nagrade na regijskem ali državnem tekmovanju, nagrajeno umetniško delo, 
mednarodno priznanje ali nagrada)  (20 % povečane štipendije). 

- se izobraževanje ali izpopolnjevanje dalj časa izvaja v tujini (najmanj 6 mesecev), (20 % 
povečane štipendije). 
 

IV. Izvajalci morajo Vlogi  za dodelitev enkratne štipendije priložiti:  



- potrdilo o vpisu,  
- dokazilo o uspehu v tekočem letu,  
- mnenje oz. priporočilo učitelja instrumenta, 
- dokazilo o članstvu in sodelovanju na vajah v Godbenem društvu Vodice, 
- podatke in dokazila o plačanih stroških izobraževanja (šolnine ipd.)  
- fotokopijo osebnega dokumenta ali potrdilo o šolanju, 
- ime in naslov zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnih štipendistov), 
- številko računa in davčno številka, 
- izjavo v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz 3. člena pravilnika, 
 

V. Prijavni obrazci bodo na voljo po objavi javnega razpisa na spletni strani Občine Vodice 

www.vodice.si (pod rubriko Razpisi, naročila, objave – Javni razpisi), ter v vložišču Občine 

Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, vsak dan v poslovnem času. 

IV. Rok za prijavo prične teči s 5. 7. 2019 in se zaključi 5. 8. 2019. 

 

Prijave pošljite v zaprtih kuvertah z oznako:  

»ŠTIPENDIRANJE POUČEVANJA GODBENIH INSTRUMENTOV  V OBČINI VODICE 

2019 - prijava na javni razpis«, s pripisom: »NE ODPIRAJ, RAZPIS 2019«,  na naslov 

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ali jih dostavite v sprejemno pisarno Občine 

Vodice. Na kuverti mora biti tudi ime in naslov prijavitelja!  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav 

na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v sprejemni pisarni Občine Vodice zadnji 

dan roka do zaključka poslovnega časa. 

Občinska uprava pregleda prijave, prispele na razpis. Če ugotovi, da prijava ni popolna, 

pozove prijavitelja, da jo dopolni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne bo dopolnil, se 

zavržejo. 

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za finančna sredstva, bodo izločene iz nadaljnjega 

postopka. 

V. Prijave se bodo odpirale v prostorih občine Vodice v osmih dneh po zaključku razpisa. 

VI. Z vsemi izbranimi upravičenci bodo podpisane pogodbe o štipendiranju učencev 
godbenih instrumentov v občini Vodice za leto 2019. 

VII. Finančna sredstva bodo nakazana na osnovi  sklenjene pogodbe. 

VIII. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur na tel. 01/833-26-10 ali po 
elektronskem naslovu: rado.cuk@vodice.si 

 

Številka: 11002-1/2019-001     

Datum: 3.7.2019 

Aco Franc Šuštar l.r. 

Župan Občine Vodice 

 

http://www.vodice.si/
mailto:rado.cuk@vodice.si

