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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše(MUV, št. 6/12), 
je Občinski svet Občine Starše na svoji 7. dopisni seji , dne  
6. avgusta 2012, sprejel

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o štipendiranju  
v Občini Starše

1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v občini Starše (MUV, št. 17/08) 

se v prvem odstavku prvega člena za besedo »nadarjene« vsta-
vi beseda »redne«, za besedo Starše pa se doda besedilo »ki se 
izobražujejo po dodiplomskih študijskih programih za pridobi-
tev univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe in po 
podiplomskih študijskih programih 2. stopnje, z javno veljavno-
stjo.«

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »nadarjene« doda 

beseda »redne«.
Tretji odstavek 2. člena se črta.

3. člen
Prvi drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenijo tako da 

glasi:
»Štipendija se lahko podeli rednim študentom dodiplomskega 

študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne 
izobrazbe in podiplomskega študija 2. stopnje od drugega letnika 
dalje do začetka absolventskega staža, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
 – da so državljani Republike Slovenije, 
 – da imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Starše ;
 – da so kot študentje dosegli povprečno oceno vseh opravljenih 

izpitov najmanj 7, 
 – da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo 

ter dosegajo vidne rezultate na izvenštudijskih področjih, 
 – da aktivno sodelujejo v dveh društvih, ki sta registrirani na 

območju občine Starše,
 – niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Za-

vodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene ose-
be, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma 
solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali po-
sojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Študentom iz prvega odstavka tega člena se v času absolvent-

skega staža štipendije ne podelijo.
Štipendija se lahko podeli od drugega letnika dalje, do začet-

ka absolventskega staža tudi študentom dodiplomskega študija 
in študentom podiplomskega študija 2. stopnje, ki študirajo v tu-
jini.«

V šestem odstavku 4. člena se črta besedilo«in se vsako leto 
istočasno z javnim razpisom objavijo na spletni strani Občine 
Starše«.

4. člen
V 6. členu se za besedo »objavi« doda besedilo »na krajevno 

običajen način ter v tedenskih novicah«. Črta se besedilo »v sred-
stvih javnega obveščanja ali občinskem glasilu.«

5. člen
V osmem členu se beseda »juliju« nadomesti z besedo »sep-

tembru«, številka »10« se nadomesti s številko »30«.

6. člen
V prvem odstavku 10. člena se v tretji alineji črta besedilo »za 

študente«. Za besedo študija se postavi vejica in se doda besedilo 
»ki mora biti zaključen v enem šolskem letu. oz mora študent v 
enem šolskem letu izpolniti pogoje za napredovanje v višji le-
tnik.«

Doda se osma alineja z besedilom:
 – »potrdilo društva, organizacije, … o članstvu z navedbo de-

javnosti v društvu in potrdilom o plačani članarini«
V tretjem odstavku se za piko doda stavek:« V primeru dvo-

predmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje 
povprečna ocena iz obeh programov.«

7. člen
V 16. členu se črta prvi stavek in se zamenja s stavkom »Na 

podlagi pisnega predloga o podelitvi oziroma nepodelitvi štipen-
dij, ki vsebuje seznam štipendistov, izda direktor občinske uprave 
ustrezno upravno odločbo.«

Črta se drugi odstavek 6. člena.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.

8. člen
V tretjem odstavku 19. člena se številka »15« črta in se vstavi 

številka »8«. Črta se besedilo »tajnik občine« in se vstavi besedi-
lo »direktor občinske uprave«.

9. člen
V drugem odstavku 20. člena se črta beseda »župan« in se 

nadomesti z besedilom »direktorju občinske uprave«.
Za piko se doda besedilo » O pritožbi odloča župan«.

10. člen
V 22. členu se črta beseda »obštudijske« in se zamenja z be-

sedo »izvenštudijske«.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 00710-1/2012 Župan Občine Starše
Datum: 6. avgust 2012 Bojan Kirbiš, s. r.


