OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Številka: 007-4/2019
Datum: 5. 6. 2019

__

ZADEVA: Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik –
skrajšani postopek

Namen: Obravnava in sprejem
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (U.l. RS št. 94/07 – UPB, 27/08, 79/09, 51/10
in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in Poslovnik občinskega sveta
(UVZ, št. 28/17)
Predlagatelj: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Poročevalec: Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o
štipendiranju v občini Hrastnik po skrajšanem postopku in čistopis v
predlagani vsebini.
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik in čistopis,
se objavita v Uradnem vestniku Zasavja.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in 78. člena Poslovnika
občinskega sveta (UVZ, št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik na ____. redni seji, dne
_______ sprejel

S K L E P
1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o
štipendiranju v občini Hrastnik po skrajšanem postopku in čistopis v predlagani
vsebini.
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik in čistopis, se
objavita v Uradnem vestniku Zasavja.
3. Sklep velja takoj.

Številka: 007-4/2019
Datum: _________ 2019

Marko FUNKL
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, ŠT. 94/07 –
UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ,
18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17) in 78. člena Poslovnika občinskega sveta
(UVZ št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik, na_____ seji, dne _________ sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o štipendiranju v občini Hrastnik
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 2. člena, ki se nahaja
v poglavju I. Uvodne določbe, spremeni in na novo glasi:
''Štipendije, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Hrastnik, so namenjene dijakom in
rednim študentom, ki se izobražujejo na študijskih programih z javno veljavnostjo. Ti
programi so:
- nižje in srednje poklicno izobraževanje,
- srednješolsko izobraževanje glasbene smeri,
- dodiplomski študijski programi,
- enoviti magistrski študijski programi.
Štipendije ne morejo pridobiti dijaki in študentje, ki prejemajo Zoisovo, kadrovsko, ali kakšno
drugo štipendijo. Prav tako štipendijo ne morejo pridobiti študentje, ki se izobražujejo ob
delu.
Občinsko štipendijo kljub izpolnjevanju drugih meril in ostalih pogojev tega pravilnika ne
morejo pridobiti dijaki in redni študentje, ki presegajo 130 % veljavne minimalne plače
mesečnega dohodka na družinskega člana.''
2. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 6. člena, ki se nahaja
v poglavju III. Merila za dodelitev štipendij za kadrovske potrebe občine, spremeni in na novo
glasi:
''Kadrovske štipendije se podeljujejo dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Hrastnik za redne programe izobraževanja na srednjih šolah glasbene smeri, na
dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih z javno
veljavnostjo za potrebe javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik in
občinske uprave.''
3. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 2. aninee 9. člena,
ki se nahaja v poglavju III. Merila za dodelitev štipendij za kadrovske potrebe občine,
spremeni in na novo glasi:
''- za študente od 2. Letnika naprej se upošteva povprečje ocen preteklega študijskega leta.
Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1.
oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent
opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi ocene iz predhodnega

študijskega leta. Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih
zadnjega študijskega leta.
POVPREČJE OCEN
6,0 – 7,0
7,1 – 7,9
8,0 – 8,9
9,0 – 10

TOČKE
15
25
35
45

Lestvica za letnik šolanja:
LETNIK
1
2
3
4
5
Absolvent oz. dodatno leto

TOČKE
5
10
15
20
20
5
''
4. člen

V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 15. člena, ki se
nahaja v poglavju IV. Merila in pogoji za dodelitev štipendij za študente z nižjim socialnim
statusom in študente s posebnimi potrebami, spremeni in na novo glasi:
''Lestvica za točkovanje mesečnega dohodka na družinskega člana v preteklem letu je
naslednja:
DOHODEK
(% od veljavne minimalne
plače)
Do vključno 70
Nad 70 do vključno 75
Nad 75 do vključno 80
Nad 80 do vključno 85
Nad 85 do vključno 90
Nad 90 do vključno 95
Nad 95 do vključno 100
Nad 100 do vključno 105
Nad 105 do vključno 110
Nad 110 do vključno 115
Nad 115 do vključno 120
Nad 120 do vključno 125
Nad 125 do vključno 130

TOČKE

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
22
12
''

5. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 2. aninee 16. člena,
ki se nahaja v poglavju IV. Merila in pogoji za dodelitev štipendij za študente z nižjim
socialnim statusom in študente s posebnimi potrebami, spremeni in na novo glasi:
''- za študente od 2. Letnika naprej se upošteva povprečje ocen preteklega študijskega leta.
Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1.
Oktobra do 30. Septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent
opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi ocene iz predhodnega
študijskega leta. Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih
zadnjega študijskega leta.
POVPREČJE OCEN
6,0 – 7,0
7,1 – 7,9
8,0 – 8,9
9,0 – 10

TOČKE
15
25
35
45

Lestvica za letnik šolanja:
LETNIK
1
2
3
4
5
Absolvent, dodatno leto

TOČKE
5
10
15
20
20
5
''
6. člen

V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se poglavje VI. Pogoji za
pridobitev štipendije, preštevilči v poglavje V. in posledično se preštevilčijo vsa nadaljnja
poglavja.
7. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ 28/11), se besedilo 26. člena, ki se
nahaja v poglavju VII. Uveljavljanje pravice do štipendije, spremeni in na novo glasi:
''Zavrnjeni kandidati imajo pravico do pritožbe, kjer se smiselno uporabljajo določbe iz
Zakona o upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.''

Številka: 007-4/2019
Datum: 5.6.2019

Občina Hrastnik
Župan
Marko Funkl

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17) in 92. člena Poslovnika
občinskega sveta (UVZ št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik, na_____ seji, dne
_________ sprejel
ČISTOPIS PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI HRASTNIK
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa štipendije, ki jih dodeljuje Občina Hrastnik, vir financiranja, upravičence
do štipendij, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendij in postopke v zvezi s
štipendijami.
2. člen
Štipendije, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Hrastnik, so namenjene dijakom in rednim
študentom, ki se izobražujejo na študijskih programih z javno veljavnostjo. Ti programi so:
- nižje in srednje poklicno izobraževanje,
- srednješolsko izobraževanje glasbene smeri,
- dodiplomski študijski programi,
- enoviti magistrski študijski programi.
Štipendije ne morejo pridobiti dijaki in študentje, ki prejemajo Zoisovo, kadrovsko, ali kakšno
drugo štipendijo. Prav tako štipendijo ne morejo pridobiti študentje, ki se izobražujejo ob
delu.
Občinsko štipendijo kljub izpolnjevanju drugih meril in ostalih pogojev tega pravilnika ne
morejo pridobiti dijaki in redni študentje, ki presegajo 130 % veljavne minimalne plače
mesečnega dohodka na družinskega člana.
3. člen
Občinske štipendije se podeljujejo za:
- deficitarne obrtne poklice,
- kadrovske potrebe javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik in potrebe
občinske uprave,
- študente z nižjim socialnim statusom družine in
- študente s posebnimi potrebami.
II. MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA OBRTNE POKLICE

4. člen
Štipendije se podeljujejo vajencem in dijakom na poklicnih 3 letnih šolah, ki se izobražujejo
za pridobitev poklicne izobrazbe in imajo stalno prebivališče v Občini Hrastnik. Štipendije se
podeljujejo kandidatom, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica, ki ga pred
razpisom Podjetniško obrtna zbornica Hrastnik evidentira kot deficitarni poklic v občini
Hrastnik. Pri dodelitvi štipendije za obrtne poklice se točkuje učni uspeh in letnik šolanja po
naslednjih kriterijih:
LETNIK
1
2
3

TOČKE
5
10
15

UČNI USPEH
odličen
prav dober
dober
zadosten

TOČKE
15
10
5
0
5. člen

Štipendija se dodeljuje za čas šolanja.
Višina štipendije znaša 15 % bruto zajamčene plače.
III. MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA KADROVSKE POTREBE OBČINE

6. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Hrastnik za redne programe izobraževanja na srednjih šolah glasbene smeri, na
dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih z javno
veljavnostjo za potrebe javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Hrastnik in
občinske uprave.
7. člen
Pri dodeljevanju kadrovskih štipendij se upošteva letnik šolanja, učni uspeh, dolgoročne
prednostne potrebe po poklicih in socialno stanje prosilca.
8. člen
Štipendija za šolanje na srednji glasbeni šoli se dodeljuje za čas šolanja. Pri dodelitvi
štipendije se točkuje učni uspeh in letnik šolanja po naslednjih kriterijih:
LETNIK
1
2
3
4

TOČKE
5
10
15
20

UČNI USPEH
odličen
prav dober
dober
zadosten

TOČKE
15
10
5
0
9. člen

Štipendije za študente se dodeljujejo za čas študija. Pri dodelitvi štipendije se točkuje učni
uspeh in letnik šolanja.
Lestvice za točkovanje učnega uspeha:
- za študente 1. letnika se upoštevajo rezultati doseženi na maturi.
Točkujejo se dosežene točke na splošni oziroma na poklicni maturi:
Kot dokaz se upošteva originalno potrdilo o opravljeni maturi.

SPLOŠNA MATURA
(DOSEŽENE TOČKE)
10 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 29
NAD 30

TOČKE

POKLICNA MATURA
(DOSEŽENE TOČKE)
8 – 10
11- 13
14 – 16
17 – 19
NAD 20

TOČKE

15
20
25
30
35

15
20
25
30
35

- za študente od 2. letnika naprej se upošteva povprečje ocen preteklega študijskega leta.
Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1.
oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent
opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi ocene iz predhodnega
študijskega leta. Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih
zadnjega študijskega leta.
POVPREČJE OCEN
6,0 – 7,0
7,1 – 7,9
8,0 – 8,9
9,0 – 10

TOČKE
15
25
35
45

Lestvica za letnik šolanja:
LETNIK
1
2
3
4
5
Absolvent, dodatno leto

TOČKE
5
10
15
20
20
5
10. člen

Če je kandidatov za podelitev kadrovske štipendije več kot je razpisanih štipendij, se
kandidati za ne podeljeno štipendijo vključijo med kandidate za podelitev štipendije za
študente z nižjim socialnim statusom.
11. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od bruto zajamčene plače po zakonu.
Kadrovska štipendija tako znaša:
- za dijake znaša 15 % bruto zajamčene plače,
- za študente 35 % bruto zajamčene plače.

IV. MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV OBČINSKIH ŠTIPENDIJ IN ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDENTE Z
NIŽJIM SOCIALNIM STATUSOM IN ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

12. člen
Merila za podelitev štipendije za študente z nižjim socialnim statusom so
- učni uspeh,
- skupni dohodek družine,
- letnik šolanja.
13. člen
Mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna iz skupnega letnega dohodka družine. V
skupni dohodek družine se seštejejo obdavčljivi in neobdavčljivi bruto dohodki preteklega
leta razen:
- dodatka za nego otroka,
- dodatka za pomoč in postrežbo,
- varstvenega dodatka,
- prejemkov za oskrbo v tuji oz. rejniški družini,
- otroškega dodatka,
- dodatka za veliko družino,
- sredstev, namenjenih odpravljanju posledic elementarnih nesreč.
14. člen
Za izračun mesečnega dohodka na družinskega člana se po tem Pravilniku upoštevajo
dohodki naslednjih družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu:
- dohodki kandidata za štipendijo,
- dohodki staršev kandidata oziroma njegovih zakonitih zastopnikov,
- dohodki bratov in sester kandidata do 18. leta oziroma do 26. leta, če se šolajo in so jih
starši kandidata dolžni preživljati skladno s predpisi, ki urejajo družinska razmerja,
- dohodki posvojencev, pastorkov, rejencev, ki so jih skladno s predpisi, ki urejajo družinska
razmerja dolžni preživljati starši oz. njegovi zakoniti zastopniki.
15. člen
Lestvica za točkovanje mesečnega dohodka na družinskega člana v preteklem letu je
naslednja:
DOHODEK

TOČKE

(% od veljavne minimalne plače)

Do vključno 70
Nad 70 do vključno 75
Nad 75 do vključno 80
Nad 80 do vključno 85
Nad 85 do vključno 90
Nad 90 do vključno 95
Nad 95 do vključno 100
Nad 100 do vključno 105
Nad 105 do vključno 110
Nad 110 do vključno 115
Nad 115 do vključno 120
Nad 120 do vključno 125
Nad 125 do vključno 130

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
22
12

16. člen
Lestvice za točkovanje učnega uspeha:
- za študente 1. letnika se upoštevajo rezultati dosežene na maturi.
Točkujejo se dosežene točke na splošni oziroma na poklicni maturi. Kot dokaz se upošteva
originalno potrdilo o opravljeni maturi.
SPLOŠNA MATURA
(DOSEŽENE TOČKE)
10 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 29
NAD 30

TOČKE

POKLICNA MATURA
(DOSEŽENE TOČKE)
8 – 10
11- 13
14 – 16
17 – 19
NAD 20

TOČKE

15
20
25
30
35

15
20
25
30
35

- za študente od 2. letnika naprej se upošteva povprečje ocen preteklega študijskega leta.
Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1.
oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent
opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi ocene iz predhodnega
študijskega leta. Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih
zadnjega študijskega leta.
POVPREČJE OCEN
6,0 – 7,0
7,1 – 7,9
8,0 – 8,9
9,0 – 10

TOČKE
15
25
35
45

Lestvica za letnik šolanja:
LETNIK
1
2
3
4
5
Absolvent, dodatno leto

TOČKE
5
10
15
20
20
5
17. člen

Za študente s posebnimi potrebami se vsako leto razpiše najmanj ena štipendija. Kandidati
se točkujejo po merilih iz 15. in16. člena pravilnika. Če je kandidatov več kot je razpisanih
štipendij, se kandidati za ne podeljeno štipendijo vključijo med kandidate za podelitev

štipendije za študente z nižjim socialnim statusom. Kandidati za podelitev štipendije za
študente s posebnimi potrebami morajo priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
18. člen
Višina štipendije za študente z nižjim socialnim statusom se določa v odstotku od bruto
zajamčene plače po zakonu in znaša:
- 17 % bruto zajamčene plače
19. člen
Štipendije se dodeljujejo za čas trajanja letnika.
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

20. člen
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega Pravilnika in:
- imajo stalno prebivališče v Občini Hrastnik,
- so državljani Republike Slovenije,
- niso v delovnem razmerju,
- ne opravljajo samostojne registrske dejavnosti,
- niso družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
- ne prejemajo kakršne koli druge štipendije,
- ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študijskega programa niso starejši od 26 let.
21. člen
Po tem Pravilniku se štipendije dodelijo na podlagi Javnega razpisa, kjer se na osnovi
zagotovljene višine sredstev v proračunu določi število razpisanih štipendij, pogoji za
dodelitev, rok za prijavo ter dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k prijavi na razpis.
Razpis objavi Občina Hrastnik do 30. septembra tekočega leta. Štipendije se dodelijo
kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij in
doseženih točk. V primeru da je število prosilcev večje, kot je število razpisanih štipendij,
imajo prednost tisti prosilci, ki imajo boljši učni uspeh in slabši socialni status. Ob enakem
številu točk za pridobitev štipendije ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim
dohodkom na družinskega člana. Če ima tudi po tem vrednotenju več kandidatov enako
število doseženih točk ima prednost tisti kandidat, ki se izobražuje za deficitarni poklic v
Občini Hrastnik, določen s strani Zavoda RS za zaposlovanje.
22. člen
Če se kateri izmed izbranih kandidatov za občinske štipendije odpove, je do nje upravičen
naslednji izmed prijavljenih kandidatov, ki je zbral najvišje število točk. Postopek dodelitve
štipendij se tako nadaljuje, dokler niso po tem sistemu dodeljene vse razpisane štipendije.
VI. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE

23. člen
Pri dodeljevanju štipendij po tem Pravilniku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o
splošnem upravnem postopku do pravnomočnosti odločbe.

24. člen
Za odpiranje prispelih prijav na javni razpis za dodelitev štipendij, pregled in presojo imenuje
župan Občine Hrastnik komisijo. Komisija šteje tri člane. Administrativna dela za komisijo
opravlja strokovni delavec uprave, ki pokriva to področje.
25. člen
Prosilci za štipendije prejmejo odločbo o izbiri oz. ne izbiri kandidatov.
26. člen
Zavrnjeni kandidati imajo pravico do pritožbe, kjer se smiselno uporabljajo določbe iz
Zakona o upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
27. člen
Medsebojna razmerja med štipenditorjem in štipendistom se uredijo s pogodbo, v kateri se
določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja. Štipenditor , ki ga zastopa župan
Občine Hrastnik in štipendist, s pravnomočno odločbo skleneta pogodbo za čas trajanja
šolanja oz. študija, razen za štipendije za študente z nižjim statusom družine, ko se pogodba
sklene le za čas trajanja letnika, v katerega je štipendist v času dodelitve štipendije vpisan.
Ob izteku pogodbe štipendist dostavi potrdila o opravljenih izpitih oz. potrdila o zaključku
študija V primeru neizpolnjevanja pogojev mora izplačano štipendijo vrniti štipenditorju
skupaj z zakonsko določenimi obrestmi.
28. člen
Štipendije se izplačujejo mesečno od 5. do 10. v mesecu za tekoči mesec do konca
veljavnosti pogodbe.
29. člen
Štipendistu, ki mu je dovoljeno ponavljanje letnika, štipendijsko razmerje v tem času miruje.
Štipendistu, ki tudi po tem roku ni pridobil pogojev za vpis v naslednji letnik, štipendijsko
razmerje preneha.
30. člen
Štipendist, ki prekine ali opusti izobraževanje, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prav tako se pogodba o štipendiranju prekine v kolikor:
- opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe,
- če se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje
drugega štipenditorja,
- izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oz. študijskih
obveznosti,
- je izključen iz šole,
- navaja neresnične podatke.
31. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu štipenditor ne nudi redne zaposlitve,
ne opravljanja pripravništva ali če postane trajno nezmožen za šolanje ali redno delo.

32 .člen
Štipendist mora vsako spremembo, ki bi vplivala na izplačevanje dodeljene štipendije
sporočiti v 15. dneh od nastanka pristojnim občinskim službam.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Hrastnik
(UVZ , št. 9/03, 16/08).
34. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 007-4/2019
Datum:________________

ŽUPAN
Marko Funkl

Obrazložitev:
V vsakoletnem proračunu se že vrsto let zagotavljajo tudi sredstva za štipendije do katerih
so upravičeni dijaki (3 letno poklicno izobraževanje) in študentje za redno izobraževanje v
različnih programih z javno veljavnostjo. Sredstva zadoščajo za izplačilo povprečno 18.
upravičencem.
Pravilnik o štipendiranju je bil sprejet v letu 2011 in je namenjen podeljevanju štipendij
študentom z nižjim socialnim statusom in kadrovskih štipendij.
Zaradi sprememb zakonodaje visokega šolstva, končanega prehodnega obdobja uvajanja
bolonjskega študijskega sistema, dviga cenzusa za državno štipendijo, zaradi povečanja 5.
dohodkovnega razreda je potrebno pravilnik uskladiti z veljavnimi predpisi.
Dvig cenzusa za pridobitev državne štipendije omogočil, da je do te štipendije upravičenih
več dijakov in študentov. Iz tega razloga so v zadnjem obdobju vloge za pridobitev občinske
štipendije vlagali kandidati z višjim odstotkom mesečnega dohodka na družinskega člana, ki
se izračuna iz skupnega letnega dohodka družine.
Glede na to se predlagajo spremembe pravilnika v delu, kjer se na novo imenujejo
upravičenci do štipendij zaradi uskladitve z zakonodajo visokega šolstva.
Prav tako se spremeni lestvica za točkovanje letnika šolanja. To spremembo predlagamo,
ker se je v pri obstoječi lestvici izkazalo, da so absolventi in študenti vpisani v dodatno leto
zaradi višine točk skoraj vedno imeli prednost pred študenti, ki so bili vpisani v nižji letnik ne
glede na socialni status družine.
Naslednja sprememba pa je pri lestvici za točkovanje mesečnega dohodka na družinskega
člana v preteklem letu. Pri tej lestvici smo bolj podrobno razdelali razrede in točke. Tisti
kandidati, ki pa bodo presegali 130 % mesečnega dohodka na družinskega člana ne bodo
več upravičeni do dodelitve štipendij.
Spremembe pravilnika ne bodo imele vpliva na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
Na osnovi navedenega predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.

Hrastnik, junij 2019

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

