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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Predlog Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10),
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža
(Uradni list RS, št. 45/11)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08).

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Straža je na 7. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi

proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža. Razlog za sprejem odloka je bila
zagotovitev sredstev za štipendiranje za štipendije socialno ogroženih dijakov in študentov s
stalnim prebivališčem v Občini Straža. V 10. členu je odlok napotoval na sprejem Pravilnika
o dodelitvi štipendij v Občini Straža, ki naj bi določal namen štipendiranja, merila za izbor
kandidatov, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati štipendisti in postopke za podeljevanje štipendij
dijakom in študentom.
V skladu z napotilom odloka je občinska uprava pristopila k pripravi pravilnika, ki celovito
ureja materijo štipendiranja v Občini Straža. Pri pripravi pravilnika so bila upoštevana tudi
izhodišča Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/200,7 (63/2007 popr.), 40/2009, 62/2010ZUPJS) in Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008, 40/2009-ZŠtip-A,
45/2009.

V nadaljevanju so predstavljene posamezne rešitve pravilnika:
1. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIRANJA: osebe s statusom dijaka/dijakinje in
študenta/študentke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Straža in izpolnjujejo še dodatne pogoje
po pravilniku.

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE: določena sta dva cenzusa:
• za kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju stalnega bivališča: če povprečni mesečni

•

dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge
ne presega 70 % minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju,
za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega
prebivališča, je cenzus določen glede na oddaljenost od kraja šolanja:
Oddaljenost od kraja
šolanja ali študija (v
km)
Do vključno 15

Višina cenzusa (v %
minimalne plače)
71

nad 15 do vključno 45

72

Nad 45

73

Pri določitvi cenzusa smo izhajali iz višine, ki je določena z Zakonom o štipendiranju, s tem da smo
cenzus zmanjšali iz državnih 65 % minimalne plače na družinskega člana na 70 %, tako da bodo lahko
pridobili štipendijo tudi kandidati, ki presegajo cenzus na državni ravni, vendar so še vedno socialno
ogroženi.
3. VIŠINA ŠTIPENDIJE: določena je višina osnovne štipendije 60 EUR mesečno za dijake in 110
EUR mesečno za študente. Poleg osnovne štipendije so štipendisti upravičeni tudi do dodatka za
prevoz glede na oddaljenost, kot sledi:
Oddaljenost v km

Višina dodatka (v EUR)

od 5 do vključno 10

40

nad 10 do vključno 20

50

nad 20 do vključno 40

60

nad 40

80

4. POSTOPEK DODELITVE: za dodeljevanje štipendije je predviden javni razpis, za pregled in
presojo prispelih prijav pa bo direktor Občinske uprave imenoval Komisijo za štipendiranje, ki
bo štela 3 člane in bo pripravila poročilo ter predloge za dodelitev štipendij, o dodeljevanju katerih
pa bo odločala občinska uprava.
5. POGODBA O ŠTIPENDIRANJU: upravičenec do štipendije in občina bosta po dokončnosti
odločbe o dodelitvi štipendije sklenila pogodbo o štipendiranju, v kateri bosta podrobno opredelila
pravice in obveznosti pogodbenih strank.
6. DOBA PREJEMANJA: štipendija bo upravičencu pripadala od začetka šolskega oziroma
študijskega leta, za katerega bo uveljavljal pravico do štipendije, oziroma od meseca vložitve
vloge do konca izobraževalnega programa, za katerega bo uveljavljal pravico.
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7. MIROVANJE: pravilnik omogoča tudi mirovanje pravice do štipendije v določenih primerih
(starševstvo, ne predložitev potrdila).
8. PRENEHANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE: pravilnik ureja prenehanje pravice do štipendije
brez obveznosti vračila in z obveznostjo plačila.
Obstaja pa tudi možnost oprostitve plačila in podaljšanja roka za dokončanje izobraževanja iz
določenih objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, smrt v družini štipendista, rojstvo
otroka, težja bolezen ali invalidnost).

Finančne posledice:

Sprejem pravilnika bo imel finančne posledice v višini vsakoletnih sprejetih
sredstev za ta namen proračunskem skladu za štipendiranje.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
1. Predlog Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža.
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