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I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
            Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 
 enofazni 

 

 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2010) 
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V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

 

Na  17. redni seji, dne 22.06.2017, je bil sprejet Pravilnik o štipendiranju študentov Občine 

Slovenska Bistrica. Na podlagi  pravilnika  je   bil jeseni izveden javni razpis za dodelitev 

štipendij za študijsko leto 2017/18.  

V  postopku javnega razpisa  se je izkazalo, da  bi bilo smiselno  pri določenih členih pravilnika 

opraviti  spremembe. 

 

Predlog sprememb: 

 v 5. členu doda  nov odstavek , ki se glasi: »Štipendija se  po tem  pravilniku ne more  

dodeliti za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka  ali nižja od 

ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel.« 

 2. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi: 

»2. Imajo v preteklem študijskem letu glede na leto  za katero se oddaja vloga, 

povprečno oceno  opravljenih obveznosti: 

– najmanj 8.00, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu A, določenem v 4. 

členu, 

– najmanj 8.50, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu B, določenem v 4. 

členu. 

Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.« 

 7. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi: 

» 7. Niso poslovodne osebe gospodarske družbe  ali direktorji zasebnih  zavodov.« 

 3. odstavek 7. člena se spremeni tako , da glasi:  

»Dodatek za bivanje  pridobi študent, če v času  študija biva v kraju  študija in k vlogi  

predloži  eno od naslednjih dokazil: 

-fotokopijo  najemne pogodbe, sklenjeno za  študijsko leto  za katero se 

uveljavlja dodatek, 

          -potrdilo študentskega doma.« 

 

Obrazložitev predlaganih  sprememb: 

V  Zakonu o štipendiranju  je opredeljeno, da se štipendije ne morejo dodeliti za  

izobraževalni program  na ravni izobraževanja, ki je enaka  ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj 

že dosegel.  To zakonsko določilo smo dodatno vnesli  tudi v predlog pravilnika. 

V veljavnem pravilniku je opredeljeno, da morajo  študenti imeti ustrezno povprečno  oceno v 

vseh  letnikih študija.  Ker  so primeri , da študentje v posameznem letniku nimajo ustrezne 

povprečne ocene, tudi  zaradi nepredvidenih življenjskih situacij, v  ostalih letnikih pa so 

ocene zelo visoke, predlagamo  da se v prihodnje upošteva samo  povprečna ocena  preteklega 

študijskega leta. 

S spremembo 7. točke v 6. členu smo opredelili  da poslovodni organ gospodarske družbe  ali 

direktor zasebnega zavoda ne more  biti prejemnik  te štipendije. 

 Ker v veljavnem pravilniku niso navedena  dokazila  za uveljavljanje dodatka za bivanje, s 

predlagano spremembo 3. odstavka 7. člena  to opredeljujemo. 

 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

V vsakoletnem proračunu  so na postavki 3.7.1. zagotovljena proračunska sredstva za  štipendije. 

V proračunu  za leto 2018 je planiranih 150.000,00 eur. Višina  sredstev se planira  glede na 

razpoložljiva  finančna sredstva v proračunu. 



 

 
VII. PREDLOG SKLEPA 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja ter  sprejme 

naslednji  

 

 

 

S K L E P 

 

                 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o  štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica  

 

 

 S spoštovanjem, 

 

 

 

                                   Irena JEREB,  

                                                              vodja oddelka 

 

 

 

 

 

 Priloga: 

-  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o štipendiranju študentov Občine 

Slovenska Bistrica  

 



Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na ____. redni seji dne 

__________ sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

O SPREMEMAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 

O ŠTIPENDIRANJU ŠTUDENTOV OBČINE  

SLOVENSKA BISTRICA 

1. člen 

V Pravilniku o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica ( Uradni list RS, št. 

35/2017) se v 5. členu doda  nov odstavek , ki se glasi: 

»Štipendija se  po tem  pravilniku ne more  dodeliti za izobraževalni program na ravni 

izobraževanja, ki je enaka  ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel.« 

 

 

2. člen 

 

2. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi: 

»2. Imajo v preteklem študijskem letu glede na leto  za katero se oddaja vloga, povprečno 

oceno  opravljenih obveznosti: 

– najmanj 8.00, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu A, določenem v 4. 

členu, 

– najmanj 8.50, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu B, določenem v 4. 

členu. 

Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.« 

 

7. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi: 

» 7. Niso poslovodne osebe gospodarske družbe  ali direktorji zasebnih  zavodov.« 

 

 

3. člen 

 

3. odstavek 7. člena se spremeni tako , da glasi:  

»Dodatek za bivanje  pridobi študent, če v času  študija biva v kraju  študija in k vlogi  

predloži  eno od naslednjih dokazil: 

- fotokopijo  najemne pogodbe, sklenjeno za  študijsko leto  za katero se uveljavlja 

dodatek, 

- potrdilo študentskega doma.« 

 

 



4. člen 

 

Ostale določbe pravilnika  ostanejo nespremenjene. 

 

 

5. člen 

 

Ta  pravilnik začne veljati  petnajsti dan po objavi v Uradnem listu  Republike Slovenije. 

 

 

 

Št. 

Slovenska Bistrica, 

 

 

 

                                                                                                        Župan 

                                                                                         Občine Slovenska Bistrica 

                                                                                               dr.  Ivan Žagar 
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