OSNUTEK
Na podlagi 16.člena statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06
in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08), je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne
sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje štipendij Občine Kanal ob Soči, višino
štipendij, trajanje štipendiranja in obveznosti štipenditorja in štipendista.
2. člen
Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih
zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
II.

MERILA IN POGOJI ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

3. člen
Pravico do štipendije Občine Kanal ob Soči lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
♦ da so državljani Republike Slovenije,
♦ da imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči,
♦ da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za
zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije v Republiki
Sloveniji.
♦ da ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od
26 let,
♦ da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne presega
minimalne plače v istem obdobju
4. člen
Pri dodelitvi štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. socialne razmere kandidata prosilca, kot drugi kriterij pa učni uspeh in vsestranska dejavnost v
predhodnem letu.
2. deficitarnost poklica,
3. učni uspeh.
Ob enakih pogojih v prvem kriteriju imajo prednost študentje, ki so dosegli boljši učni uspeh in
dokazali boljše uspehe v študijskih in izven študijskih dejavnostih.
Dohodek na družinskega člana se ugotavlja na podlagi dokazil o bruto dohodkih in osebnih prejemkih
v preteklem letu za vse družinske člane.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli
s številom družinskih članov in številom mesecev v letu.
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki davčnega organa, podatki iz
uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne
evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev in iz drugih dokazov v skladu z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

Dohodki in prejemki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške
oziroma dejanske stroške priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.

Kandidate se najprej razvrsti glede na dohodek na družinskega člana. Kandidat z najnižjim dohodkom
prejme največje možno število točk in obratno, kandidat z najvišjim dohodkom najnižje število točk.
Število vseh točk predstavlja število vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.
Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS
za zaposlovanje OE Nova Gorica. Župan skupaj s komisijo vsako leto pred razpisom štipendij iz
seznama deficitarnih poklicev določi, katerim od teh se bo prištelo 15 (petnajst) točk. Pri tem upošteva
lokalne potrebe.
Za dosežen učni uspeh:
Dijaki –zaključni letnik

Študenti –povprečna ocena

Število točk

Zadosten
Dober
Prav dober
Odličen

6,00 do 6.9
7,00 do 7.9
8,00 do 8,9
9 in 10

0
3
5
10

V primeru, da dva ali več kandidatov zberejo enako število točk, ima prednost pri izbiri kandidat z
nižjim dohodkom.
III.

MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ

5. člen
Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatkov glede na učni uspeh študentov. , dodatka za
bivanje izven kraja stalnega bivališča ter dodatka za deficitarnost poklica.
Višina osnove štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
Štipendisti so za doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji kot sledi:
♦ za povprečno oceno od 7,7 do vključno 8,0 - 4% zajamčene plače,
♦ za povprečno oceno od 8,0 do vključno 8,3 – 8% zajamčene plače,
♦ za povprečno oceno od 8,3 do vključno 8,6 – 12% zajamčene plače,
♦ za povprečno oceno od 8,6 do vključno 8,9 – 16% zajamčene plače,
♦ za povprečno oceno od 8,9 do vključno 10,0 – 20% zajamčene plače,
Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od
1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada v prvem letu študija.
Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča znaša 50% od osnove štipendije.
Dodatek za deficitarnost poklica znaša 20% od osnove štipendije.
6. člen
Štipendije se podeljujejo za izobraževanje v Republiki Sloveniji.

IV. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

7. člen
Štipendije iz tega pravilnika se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju
proračuna za tekoče leto in najkasneje do pričetka novega študijskega leta. Sklep o razpisu štipendij
Občine Kanal ob Soči sprejme župan.
Javni razpis se objavi na oglasni deski, v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine
Kanal ob Soči.
Štipendije se podelijo z oktobrom v tekočem letu.
Javni razpis za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo za štipendiranje in v
skladu z določili tega pravilnika.
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija ima tri člane, eden član enega iz občinskega sveta
in dva zunanja; npr. iz področja šolstva in socialnega skrbstva.
8. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Kanal ob Soči sprejme župan.
9. člen (8. člen)
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o številu razpisanih štipendij za študente,
pogoje za dodelitev štipendij, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
10. člen (9. člen)
Prijava na razpis obsega:
♦ dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
♦ fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
♦ izpolnjen predpisan obrazec za pridobitev štipendij z vsemi prilogami in
♦ dokazila o uspehih v preteklem študijskem letu.
♦ dokazilo o opravljenih izpitih ali dokazilo o učnem uspehu,
♦ dokazila o premoženjskem stanju družine.
11. člen (10. člen)
Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije se vodijo v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove kandidata, da vlogo dopolni in določi rok za
dopolnitev. Če kandidat v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane
dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil komisija pripravi poročilo in predlog o podelitvi
štipendij Občine Kanal ob Soči.

(12. člen) (11. člen)
O podelitvi štipendij Občina Kanal ob Soči odloča na predlog komisije na prvi stopnji občinska
uprava, na drugi stopnji pa župan.
Občinska uprava mora z odločbo obvestiti kandidate v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Prijavljeni
kandidati imajo možnost v osmih dneh vložiti ugovor na župana Občine Kanal ob Soči. Odločitev
župana je dokončna.

13. člen (12. člen)
Razpisani postopek in podelitev štipendij mora biti zaključen najkasneje do 30. oktobra za razpisane
štipendije v tekočem letu.

V.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

14. člen (13. člen)
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Kanal ob Soči kot štipenditorjem in štipendistom se
podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika.
15. člen (14. Člen)
Pogodba mora vsebovati:
♦ ime, priimek in naslov štipendista,
♦ EMŠO in davčno številko štipendista,
♦ obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
♦ številko transakcijskega računa in banko štipendista,
♦ višino štipendije,
♦ čas prejemanja štipendije,
♦ način izplačevanja štipendije,
♦ opredelitev obveznosti in pravic štipenditorja in štipendista.,
♦ sankcije v primeru kršitve pogodbe.
Štipendist mora podpisano pogodbo vrniti najkasneje v roku 8 dni od vročitve.
Če pogodbe ne podpiše in vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od podpisa
pogodbe in umaknil prijavo.
16. člen (15. člen)
Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik le eno leto.
Štipendije Občine Kanal ob Soči se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v
zaključnem letu študija – absolventskem stažu, ko se štipendiranje zaključi z zadnjim mesecem študija
oziroma diplome.
17. člen (16. člen)
Štipendist je dolžan ob začetku vsakega študijskega leta predložiti štipenditorju:
♦ potrdilo o vpisu,
♦ dokazilo o opravljenih izpitih,
♦ dokazila o premoženjskem stanju družine na predpisanem obrazcu, bruto dohodkih
družinskih članov v preteklem letu (DZS – Obr. 1,51)
♦ po zaključku študija je dolžan dostaviti tudi potrdilo o opravljeni diplomi.
18. člen (17. člen)
Štipendist izgubi pravico do štipendije če:
♦ svojevoljno ali po lastni krivdi prekine izobraževanje,
♦ ne predloži štipenditorju v določenem roku potrdil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje,
♦ navaja neresnične podatke ali
♦ sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli oziroma pridobi status samostojnega
podjetnika,
♦ povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred
vložitvijo vloge presega minimalno plačo.
♦ dohodek na družinskega člana v preteklem letu presega 220% zajamčene plače v RS

Štipendist je dolžan v roku osem dni sporočiti štipenditorju vse spremembe, ki so nastale od oddaje
vloge za pridobitev štipendije in bi vplivale na status.
19. člen (18. člen)

Štipendistu, ki v preteklem študijskem letu ni izpolnil pogojev za vpis v naslednji letnik izplačevanje
štipendije miruje in se ne izplačuje. Štipenditor nadaljuje z izplačevanjem štipendije po predložitvi
dokazil in z novim študijskim letom.
Če štipendist tudi po ponavljanju ne izdela letnika, štipenditor lahko odpove pogodbo in zahteva
vračilo izplačane štipendije v skladu s pogodbo.
19. a člen (18. a člen)
Izjemoma lahko štipenditor, iz utemeljenih razlogov, štipendista delno ali v celoti oprosti vračila
štipendije in obresti. Kot utemeljen razlog se šteje:
- smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali
posvojiteljev oziroma drugih oseb, ki štipendista vzdržujejo
- težak socialni položaj štipendista ali njegove družine
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s
štipendistom ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni
poti.

VI.

KONČNE DOLOČBE

19. b člen (18. b člen)
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega
pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.
20. člen (19. člen)
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu.

Številka:641-01/03-1
Datum:

ŽUPAN
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/2007), ki se začne uporabljati s 1. 9. 2008 smo
pripravili dopolnitve in spremembe obstoječega Pravilnika o štipendiranju za Občino Kanal ob Soči.
Zaradi lažje preglednosti teh dopolnitev in sprememb, dajemo občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem dopolnitev pravilnika v predlagani obliki (rdeči tekst pomeni dodano vsebino, rdeče prečrtan
tekst pomeni, da predlagano vsebino črtamo iz Pravilnika).
Bistvena novost Pravilnika je predlagana v 4. členu, ki opredeljuje kriterije za dodelitev štipendije.
Povsem na novo je uveden kriterij »deficitarnost poklica«, kot obvezen kriterij se bo po novem
upošteval tudi »učni uspeh«. Za vse kriterije smo določili lestvico.
V 5. členu predlagamo novost, uvedbo dodatka za bivanje izven kraja stalnega bivališča ter dodatka za
deficitarnost poklica.
V 3. členu smo dodali pogoj za pridobitev štipendije, da vlagatelj pri prvem vpisu ni starejši od 26 let,
ter da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne presega
minimalne plače v istem obdobju. V prejšnjem Pravilniku ta kriterij ni bil natančno opredeljen.
Ostale spremembe in dopolnitve so zgolj zakonsko usklajene vsebine.
Glede na obsežnost popravkov bi bilo smiselno objaviti čistopis pravilnika v celoti.
Opombe:
Minimalna. plača v RS znaša 566,53 €
Zajamčena plača v RS znaša 523,01€
Osnova štipendije je 40% zajamčene plače kar znaša 95,092 €
Dodatki: - za deficitarnost poklica, 20% osnove kar znaša 19.02 €
- za bivanje izven domačega kraja, 50 % osnove kar znaša 47.55 €
Primer izračuna:
Višina štipendije za študenta, ki biva izven domačega kraja in študira za deficitaren poklic bi tako
znašala 161.662€ Višina občinske štipendije je primerljiva z državno štipendijo (prej republiško
štipendijo).

Spremembe in dopolnitve

1. člen
V 3. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave Primorskih novic, št. 32/05-čistopis) se dodata 4.
in 5. alinea, ki se glasita:
»• da ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26
let,
• da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne presega
minimalne plače v istem obdobju.«.
2. člen
V 4. členu se v 1. odstavku spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Pri dodelitvi štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. socialne razmere kandidata
2. deficitarnost poklica,
3. učni uspeh.«.
Besedilo 2. in 3. odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli
s številom družinskih članov in številom mesecev v letu.«
»Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki davčnega organa, podatki iz
uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne
evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev in iz drugih dokazov v skladu z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.«.
Za 3. odstavkom se dodajo 4., 5., 6., 7. in 8. odstavek, ki se glasijo:
»Dohodki in prejemki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške
oziroma dejanske stroške priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.«
»Kandidate se najprej razvrsti glede na dohodek na družinskega člana. Kandidat z najnižjim
dohodkom prejme največje možno število točk in obratno, kandidat z najvišjim dohodkom najnižje
število točk. Število vseh točk predstavlja število vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje
iz 3. člena.«
»Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS
za zaposlovanje OE Nova Gorica. Župan skupaj s komisijo vsako leto pred razpisom štipendij iz
seznama deficitarnih poklicev določi, katerim od teh se bo prištelo 15 (petnajst) točk. Pri tem upošteva
lokalne potrebe.«
»Za dosežen učni uspeh:
Dijaki –zaključni letnik

Študenti –povprečna ocena

Število točk

Zadosten
Dober
Prav dober

6,00 do 6.9
7,00 do 7.9
8,00 do 8,9

0
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Odličen

9,00 in 10

10

»V primeru, da dva ali več kandidatov zberejo enako število točk, ima prednost pri izbiri kandidat z
nižjim dohodkom.«.
3. člen
V 5. členu se v 1. odstavku piko nadomesti z vejico in doda besedilo: »dodatka za bivanje izven kraja
stalnega bivališča ter dodatka za deficitarnost poklica.«.
2. odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Višina osnove štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.«.
Dodata se nova 4. in 5. odstavek, ki se glasita:
»Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča znaša 50% od osnove štipendije.«
»Dodatek za deficitarnost poklica znaša 20% od osnove štipendije.«.
4. člen
V 7. členu se v 1. odstavku doda besedilo:
»Sklep o razpisu štipendij Občine Kanal ob Soči sprejme župan. Javni razpis se objavi na oglasni
deski, v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.«
V 3. odstavku se besedilo »eden član« popravi v »enega iz«. Piko se nadomesti s podpičjem ter doda
besedilo: »npr. iz področja šolstva in socialnega skrbstva.«.
5. člen
Črta se 8. člen.
6. člen
V 10. členu se besedilo 3. alineje spremeni tako, da se glasi:
»- dokazilo o opravljenih izpitih ali dokazilo o učnem uspehu,«
Doda se 4. alinea:
» - dokazila o premoženjskem stanju družine.«.
7. člen
V 11. členu se doda nov 1. odstavek, ki se glasi:
»Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije se vodijo v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove kandidata, da vlogo dopolni in določi rok za
dopolnitev. Če kandidat v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.«.
Prejšnji 1. odstavek postane 2. odstavek.
8. člen
V 15. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora vsebovati:
• ime, priimek in naslov štipendista,

• EMŠO in davčno številko štipendista,
• obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
• številko transakcijskega računa in banko štipendista,
• višino štipendije,
• čas prejemanja štipendije,
• način izplačevanja štipendije,
• opredelitev obveznosti in pravic štipenditorja in štipendista.,
• sankcije v primeru kršitve pogodbe.«.
Doda se 2. odstavek, ki se glasi:
»Štipendist mora podpisano pogodbo vrniti najkasneje v roku 8 dni od vročitve.
Če pogodbe ne podpiše in vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od podpisa
pogodbe in umaknil prijavo.«.
9. člen
V 17. členu se besedilo 3. alineje spremeni tako, da se glasi:
»dokazila o premoženjskem stanju družine na predpisanem obrazcu,«.
10. člen
V 18. členu se besedilo 5. alineje spremeni tako da se glasi:
»• povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo
vloge presega minimalno plačo.«.
11. člen
V 19. členu se doda 2. odstavek, ki se glasi:
»Če štipendist tudi po ponavljanju ne izdela letnika, štipenditor lahko odpove pogodbo in zahteva
vračilo izplačane štipendije v skladu s pogodbo.«
12. člen
Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi:
»Izjemoma lahko štipenditor, iz utemeljenih razlogov, štipendista delno ali v celoti oprosti vračila
štipendije in obresti. Kot utemeljen razlog se šteje:
- smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali
posvojiteljev oziroma drugih oseb, ki štipendista vzdržujejo
- težak socialni položaj štipendista ali njegove družine
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s
štipendistom ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni
poti.«.
13. člen
Za 19. a členom se doda 19. b člen, ki se glasi:
»Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega
pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.«.

