MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

309
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št.
26/09 in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na svoji 20. redni
seji dne 21. septembra 2017 sprejel

P R AV I L N I K
o štipendiranju v občini Šentilj

ŠT. 25 – 22. 9. 2017

6. člen
Pravica do celoletne štipendije dijaka traja eno posamezno
šolsko leto, za izobraževanje v času rednega vpisa v tekoči letnik
oz. dokler štipendist izpolnjuje pogoje in merila, najdlje do dosežene 5. ravni izobrazbe. Štipendijo za posamezni letnik izobraževanja štipendist prejema eno šolsko leto.
Pravica do celoletne štipendije študenta traja eno posamezno
študijsko leto. Štipendije se študentom izplačujejo dokler izpolnjujejo pogoje in merila, najdlje do dosežene 6. ravni izobrazbe oziroma 1. bolonjske stopnje. Štipendije se izplačujejo tudi
v času absolventskega staža oziroma dodatnega leta, vendar v
celotni dobi študija le eno študijsko leto.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
III. VIŠINA ŠTIPENDIJE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste štipendij, ki jih podeljuje Občina
Šentilj, upravičence, postopek in merila za podeljevanje štipendij, višino štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja dijakov
do dosežene 5. ravni izobrazbe in študentov do dosežene 6. ravni
izobrazbe oziroma 1. bolonjske stopnje.
3. člen
Občina Šentilj podeljuje celoletne štipendije nadarjenim dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in
tujini, ter s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate (v nadaljevanju: štipendije nadarjenim dijakom in študentom).
4. člen
Iz zagotovljenih proračunskih sredstev se letno podeli šest
celoletnih štipendij.

II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJ
5. člen
Občina Šentilj podeljuje celoletne štipendije kandidatom pod
pogoji, da:
so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče v občini Šentilj,
so vpisani kot dijaki ali študenti za polni učni ali študijski
čas,
ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma strokovne
šole ali gimnazije niso starejši od 17 let ter kandidatom, ki
ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 21 let,
niso zaposleni, ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na
Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene
osebe, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe
in nimajo drugih virov dohodkov,
hkrati ne prejemajo druge štipendije in posojila za študij.

7. člen
Višina štipendije znaša za dijake 15 %, za študente pa 25 %
bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji.
IV. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
NADARJENIM DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
8. člen
Štipendijo nadarjenim dijakom in študentom lahko prejmejo:
- dijaki od vključno drugega letnika dalje s prav dobrim
(povprečna ocena vseh številčno izraženih ocen preteklega šolskega leta je vsaj 4,00) ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu,
- študenti od vključno drugega letnika dalje, ki imajo vsaj
prav dobro (8,00) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen
preteklega študijskega leta.
Prednost pri izbiri imajo kandidati ki dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja. Pri podeljevanju štipendij nadarjenim dijakom in študentom se upošteva
tudi njihov socialni položaj.
Kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik (v nadaljevanju:
kandidat) mora vlogi priložiti tudi dokumentacijo, s katero dokazuje izjemne dosežke na posameznem področju v zadnjih dveh
letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega kandidat
uveljavlja pravico do štipendije.
Za izjemne dosežke tekmovanjih in posameznih področjih
družbenega življenja štejejo:
- uvrstitve od prvega do petega mesta na državnih tekmovanjih in uvrstitve od prvega do tretjega mesta na regijskih tekmovanjih o znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških
področjih,
- uvrstitve od prvega do desetega mesta na mednarodnem
tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na
področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti in športa,
- uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih
na državni ali mednarodni ravni,
- objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje
publikacij, glasil in revij,
- drugi izjemni dosežki.
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9. člen
Kandidat mora prijavi na razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente priložiti:
- življenjepis,
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu preteklega
šolskega ali študijskega leta,
- dokazila, s katero kandidat izkazuje izjemne dosežke na
posameznem področju družbenega življenja v zadnjih dveh letih,
- dokazila o vključevanju v delo društev in organizacij v
občini v zadnjih dveh letih,
- dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega
člana ter o premoženjskem stanju.

13. člen
Vsebino razpisa določi župan ob predhodni seznanitvi Komisije za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Vloge kandidatov v skladu z merili in kriteriji oceni tri članska komisija. Komisijo imenuje župan izmed javnih uslužbencev
zaposlenih v občinski upravi Občine Šentilj. Komisiji prisostvuje
eden od članov Komisije za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

V. KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

15. člen
Pristojni upravni organ obravnava v roku razpisa prispele
vloge v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
Pristojni upravni organ izda upravno odločbo, ki se nanaša na
dodelitev štipendije.
Zoper odločitev o dodelitvi štipendije lahko kandidat v roku
osem dni od prevzema vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Šentilj.
S seznamom izbranih kandidatov se seznani Komisijo za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Občinski
svet Občine Šentilj.

10. člen
Vloge kandidatov, ki kandidirajo za štipendije nadarjenim
dijakom in študentom, se oceni na podlagi kriterijev, ki so naslednji:
1.
Učni uspeh oz. povprečna ocena za dijake:
- 4,41 – 5,00 40 točk
- 4,21 – 4,40 20 točk
- 4,00 – 4,20 10 točk
2.
Učni uspeh oz. povprečna ocena za študente:
- 8,41 – 10,00 40 točk
- 8,21 – 8,40 20 točk
- 8,00 – 8,20 10 točk
3.
Socialni položaj kandidata:
- mesečni dohodek na družinskega člana do 70 % NPP 10
točk
4. Izjemni dosežki na tekmovanjih in posameznih področjih
družbenega življenja:
- dosežki na mednarodnem nivoju od prvega do petega
mesta 20 točk
- dosežki na mednarodnem nivoju od šestega do desetega
mesta 10 točk
- dosežki na državnem nivoju od prvega do petega mesta
20 točk
- dosežki na regijskem nivoju od prvega do tretjega mesta
10 točk
- delovanje od treh do deset let 10 točk
- delovanje nad deset let 20 točk
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
11. člen
Celoletne štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega najkasneje do 10. oktobra in na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu za posamezno leto.
12. člen
Pri podeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

14. člen
Vloga se odda na predpisanem obrazcu, ki ga določi župan.
Vlogi je potrebno priložiti vse zahtevane priloge.

16 člen
Medsebojna razmerja med Občino Šentilj kot štipenditorjem
in štipendistom se določijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in
obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Celoletna štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za nazaj, praviloma do desetega dne v mesecu. Štipendija se izplačuje za vsako posamezno šolsko oziroma študijsko leto (vendar
ne več kot 12 mesecev za posamezno študijsko leto) in v času
absolventskega staža oziroma dodatnega leta do konca rednega
šolanja.
VII. OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA
18. člen
Medsebojna razmerja med Občino Šentilj kot štipenditorjem
in štipendistom se določijo s pogodbo o štipendiranju. Pogodba o
štipendiranju mora vsebovati:
ime, priimek in naslov štipendista,
EMŠO in davčno številko štipendista,
obliko, stopnjo, smer in trajanje izobraževanja,
višino štipendije,
čas prejemanja štipendije,
številko transakcijskega računa in banko štipendista,
pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista,
sankcije v primeru kršitve pogodbe.
Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. Če
štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti
zastopnik ali skrbnik.
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19. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka,
določenim v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje,
spremeni smer izobraževanja ali študija brez soglasja štipenditorja,
navaja neresnične podatke,
sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
se zaposli, prične opravljati registrirano dejavnost ali postane lastnik oziroma solastnik gospodarske družbe.
O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega
roka s sklepom odloči župan.
Štipendist je dolžan vsako spremembo iz prvega odstavka
tega člena sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
20. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga neuspešno zaključi ali opusti zaradi objektivnih razlogov ali ne izpolni pogojev
za napredovanje v višji letnik (težki socialno-ekonomski pogoji,
dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo
lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije.
Kriterije za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije iz
prvega odstavka tega člena pripravi Komisija za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti in jih predlaga o odločitev
županu.
Vlogo o oprostitvi vračila štipendije iz prvega odstavka tega
člena obravnava Komisija za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter pripravi predlog o rešitvi vloge. Odločitev o oprostitvi, delni oprostitvi ali neoprostitvi vračila štipendije
dokončno sprejme župan in odloči s sklepom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o štipendiranju v Občini Šentilj (MUV, št. 13/15).
Številka: 032-1/2014;433
Datum: 21. september 2017

Župan Občine Šentilj
mag. Štefan Žvab, s.r.
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