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Študentom iz prvega odstavka tega člena se v času absolvent-
skega staža štipendije ne podelijo.

Štipendija se lahko podeli študentom dodiplomskega študija 
za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izo-
brazbe od drugega letnika dalje do začetka absolventskega staža 
in podiplomskega študija 2. stopnje do začetka absolventskega 
staža, ki študirajo v tujini.

Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki so 
primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi študentu, ki ne iz-
polnjujejo pogoja iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, če 
na posameznem področju dosega izjemne rezultate primerljive 
v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih 
študentov, ki pogoje iz tretje alinee prvega odstavka tega člena 
izpolnjujejo.

Podrobnejše kriterije iz prvega odstavka tega člena določi 
komisija.«

4. člen
V 13. členu se črta stavek: »Višina štipendije se usklajuje en-

krat letno na podlagi ugotovljene povprečne letne rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin.«

Beseda »pretekli« se črta in se nadomesti z besedo »tekoči«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

činskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1.1.2016.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše(MUV, št. 6/12), je 
Občinski svet Občine Starše na svoji 9. redni seji , dne 17. de-
cembra 2015, sprejel

P R A V 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 

in 18/12) se besedilo dosedanjega prvega člena zamenja z bese-
dilom:

» Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje šti-
pendij za študente, ki obiskujejo redno ali izredno obliko študija 
in ki niso v delovnem razmerju ter se izobražujejo po dodiplom-
skih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
ali visoke strokovne izobrazbe in po podiplomskih študijskih 
programih 2. stopnje, z javno veljavnostjo, višino štipendije, 
trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in 
štipendista.«

2. člen
V 2. členu se črtata besedi »nadarjene redne«.

3. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi;
»Štipendija se lahko podeli študentom dodiplomskega študija 

za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izo-
brazbe od drugega letnika dalje do začetka absolventskega staža 
in podiplomskega študija 2. stopnje 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 opravlje-

nih izpitov končanega letnika najmanj 7 in je letnik opra-
vljen v enem študijskem letu;

* da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobno-
stjo ter dosegajo vidne rezultate na izvenštudijskih podro-
čjih;

* da aktivno sodelujejo v dveh društvih, ki sta registrirani na 
območju Občine Starše;

* niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na 
Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene 
osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziro-
ma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije 
ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov do-
hodkov.


