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- niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brez-
poselne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa za-
sebnika ali samostojnega podjetnika, niso (so)lastniki gospo-
darske družbe ali zavoda in ne prejemajo druge štipendije ne 
glede na dajalca štipendije;

- so vsestransko dejavni in se odlikujejo z ustvarjalnostjo na 
izven šolskih področjih v občini;

- dijaki morajo dosegati vsaj prav dober učni uspeh v predho-
dnem letniku, študentje pa povprečno oceno najmanj 8;

- v kolikor gre za umetniško/raziskovalno in športno nadarjene 
dijake in študente morajo le-ti praviloma dosegati prav dober 
učni uspeh za dijake oziroma praviloma povprečno oceno 8 za 
študente.
Štipendije se za prvi letnik srednješolskega oziroma visoko-

šolskega ali univerzitetnega izobraževanja podeljujejo le izjemo-
ma. 

Izjemoma se štipendije lahko podelijo tudi študentom, ki ima-
jo redni absolventski staž, vendar le za obdobje enega študijskega 
leta. Redni absolventski staž je obdobje enega leta po zaključku 
zadnjega semestra študija.

Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, 
imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem 
letu ponovno prijavijo na javni razpis.

6.člen
(ugotavljanje uspeha pri študentih)

Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna povpre-
čje številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra preteklega 
leta do 30. septembra tekočega leta.

7. člen
(vsestranske dejavnosti in izven šolske dejavnosti)

Vsestransko dejavnost in ustvarjalnost na izven šolskih po-
dročjih kandidati dokazujejo:
- s priznanjem oziroma prvim do tretjim mesto na regijskem ali 

državnem tekmovanju,
- z javnimi priznanji, nagradami in drugimi javnimi dosežki,
- z aktivnim sodelovanjem pri razvoju in delovanju posame-

znih društev v občini,
- z delovanjem na kulturnem, socialnem, športnem, humanitar-

nem, prostovoljnem in turistično-razvojnem področju življe-
nja v občini.

8. člen
(umetniška/raziskovalna in športna nadarjenost)

Za štipendijo za umetniško/raziskovalno nadarjene dijake in 
študente lahko zaprosijo tisti kandidati, ki ob izpolnjevanju splo-
šnih pogojev dosegajo še: prvo ali drugo mesto na tekmovanju re-
gijskega ali državnega značaja, nagrajeno umetniško delo, sodelo-
vanje na umetniških razstavah, oblikovalskih razstavah, koncertih 
in multimedijskih predstavitvah regijskega ali državnega značaja, 
mednarodno priznanje ali nagrado, nagrajeno raziskovalno delo na 
regijskem ali državnem nivoju, bibliografijo objavljenih del in po-
trdilo o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah/projektih.

Za štipendijo za športno nadarjene dijake in študente lahko 
zaprosijo tisti kandidati, ki imajo ob izpolnjevanju splošnih po-
gojev status kategoriziranega športnika.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 15. redni 
seji dne, 23. oktobra 2008, sprejel naslednji

P R AV I l N I K
o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi

I. SPlOŠNE DOlOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo vrste štipendij, viri sredstev, 
splošni in posebni pogoji za dodelitev štipendij, pravice in ob-
veznosti dajalca in prejemnika štipendije in način podeljevanja 
štipendij v Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina).

2. člen
(vrste štipendij)

Občina podeljuje štipendije za:
1. dijake in študente, ki so dosegli zahtevan šolski uspeh,
2. umetniško/raziskovalno nadarjene dijake in študente ter
3. športno nadarjene dijake in študente.

3. člen
(vir sredstev za štipendiranje)

Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega pro-
računa občine. 

Finančna sredstva lahko prispevajo tudi donatorji, s katerimi 
se sklene donatorska pogodba.

4. člen
(obdobje izplačevanja in višina štipendij)

Štipendije so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. sep-
tembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. 
letnika pa do 30. junija tekočega leta. 

Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega 
leta do 30. septembra naslednjega leta. 

Štipendije se izplačujejo najkasneje do 10. v mesecu za pre-
tekli mesec.

Višina štipendije znaša za dijake 100,00 EUR/mesec in za štu-
dente 150,00 EUR/mesec.

5. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije)

Štipendija se lahko podeli dijakom in študentom, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:
- so državljani Republike Slovenije;
- imajo stalno prebivališče v občini najmanj eno leto;
- imajo status dijaka in so vpisani v drugi letnik srednješolske-

ga izobraževanja oziroma status študenta in so vpisani v drugi 
letnik visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja;
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(so)lastnik gospodarske družbe ali zavoda.
Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo, ki 

vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti občini najkasneje v 
roku 15 dni od nastanka razloga.

14. člen
(vračilo štipendije)

Štipendija se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šo-
lanja. V kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan vrniti 
štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. 

Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki je izgubil pravi-
co do štipendije na osnovi 13. člena tega pravilnika.

Štipendist je dolžan vrniti že prejeta sredstva štipendije sku-
paj s pripadajočimi obrestmi po medbančni referenčni obrestni 
meri 6 mesečni EURIBOR veljavni na dan, ko je sredstva prejel. 
Štipendist je dolžan sredstva vrniti v proračun občine v roku 8 
dni od poziva pristojnega upravnega organa. Izračun obresti je 
linearen, ob upoštevanju 360 dni v letu. V primeru, da štipendist 
po pozivu ne vrne sredstev, se zaračunajo zamudne obresti, dolo-
čene z zakonom.

O načinih in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom skle-
ne poravnava, v nasprotnem primeru se dolžni znesek izterja po 
sodni poti. 

V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali 
omogoči obročni odplačevanje. O oprostitvi vračila štipendije 
odloča župan na utemeljen predlog občinske uprave.

15. člen
(objektivni razlogi)

Štipendista, ki prekine izobraževanje sredi šolskega leta zara-
di objektivnih razlogov (bistvena sprememba socialnega statusa, 
težja bolezen ali invalidnost, ki vpliva na zmanjšanje učnih oziro-
ma študijskih sposobnosti), se na njegovo prošnjo lahko delno ali 
v celoti oprosti vračila štipendije.

IV. PREhODNE IN KONČNE DOlOČBE

16.člen
Za prejemnike štipendij, ki so z občino sklenili pogodbe o 

štipendiranju za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009, veljajo 
določila pogodbe do konca izteka pogodbe.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/03).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 007-00015/2008 Župan
Datum: 24. oktober 2008 Jurij Lep, univ. dipl. inž. les., s. r.

9. člen
(kriteriji za podelitev štipendij)

Pri izbiri imajo prednost kandidati z višjim šolskim uspehom 
oziroma višjo povprečno oceno. V kolikor ima več kandidatov 
enak uspeh oziroma enako povprečno oceno se izbor naredi na 
podlagi meril, ki se točkujejo in so opredeljena v javnem razpisu. 
Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako povprečno oce-
no je izbran kandidat z višjim številom doseženih točk. V prime-
ru, ko imajo kandidati enak uspeh oziroma povprečno oceno in 
enako število doseženih točk, imajo prednost kandidati z nižjim 
dohodkom na družinskega člana.

II. POSTOPEK zA PODEljEVANjE ŠTIPENDIj

10. člen
(javni razpis za dodeljevanje štipendij)

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa po po-
stopkih in na način kot je opredeljen v veljavnih predpisih ob-
čine.

Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za 
tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija. 

III. PRAVIcE IN OBVEzNOSTI OBČINE  
IN PREjEMNIKA ŠTIPENDIjE

11. člen
(pogodba)

Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemni-
kom štipendije (v nadaljevanju: štipendist) se podrobneje uredijo 
s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili javnega raz-
pisa in veljavnimi predpisi občine.

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino šti-
pendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega 
programa, opredelitev pravic in obveznosti. 

Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo njegov 
zakoniti zastopnik ali skrbnik.

12. člen
(obveznost vsakoletne predložitve dokazil o izpolnjevanju 

pogojev)
Štipendist je dolžan po vsakem zaključenem šolskem oziroma 

študijskem letu, in sicer najkasneje do 15. oktobra, predložiti ob-
čini naslednja dokazila:
- dokazilo o doseženem uspehu,
- dokazila o vpisu v višji razred ali letnik ali končanju izobraže-

vanja,
- druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in pogod-

bi.

13. člen
(izguba pravice do štipendije)

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka do-
ločenega v pogodbi o štipendiranju, če:
- po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim 

oziroma študijskim letom,
- ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
- je navajal neresnične podatke,
- sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem, se 

zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost ali postane 


