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Na podlagi določil Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št.
56/13, 99/13-ZUJS-C in 8/16) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob
Dravi na 4. dopisni seji sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Pravilnika o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi

Vsako merilo je ovrednoteno s točkami.
V primeru doseganja enakega števila točk bodo uporabljeni
naslednji izločitveni kriteriji:
višji letnik izobraževanja,
aktivno delovanje v lokalnem okolju,
višja ocena,
socialno ekonomski status.
7. člen
(učni in študijski uspeh)
Število točk za uspeh dijaka, ki se vpisuje v višji letnik srednješolskega izobraževanja:

1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi
(MUV, št. 25/08) se vsebina 1. člena spremeni, in sicer:
1. člen
(uvod in vsebina pravilnika)
Občina Selnica ob Dravi podeljuje štipendije z namenom
spodbujanja izobraževanja, doseganja višje izobrazbe upravičencev in izboljšanje zaposljivosti ter aktivnega vključevanja v lokalnem okolju na področju delovanja družbenih dejavnosti.
Prejšnji prvi postane drugi odstavek v tem členu.
2. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi
(MUV, št. 25/08) se v 2. členu za točko 3. doda točka 4., ki se glasi: »dijake in študente, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju.«
3. člen
V četrti alineji 5. člena se za besedo »zavoda« doda podpičje
in se črta besedilo: «in ne prejemajo druge štipendije ne glede na
dajalca štipendije«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Kandidat lahko prejme občinsko in drugo štipendijo v skladu s
pozitivno zakonodajo«.
Drugi odstavek postane tretji, tretji četrti in četrti peti odstavek.
4. člen
6., 7., 8 in 9. člen pravilnika se v celoti črtajo.
5. člen
Dodajo se novi trije členi, in sicer 6., 7. in 8. člen, ki se glasijo:

-

6. člen
(merila za ocenjevanje uspeha, dosežkov in aktivnega
delovanja v lokalnem okolju)
Merila za dodelitev štipendij so:
učni uspeh
dosežki na posameznem področju in aktivno delovanje v
lokalnem okolju.
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Uspeh

Število točk

Odličen

10

Prav dober

9

Kot dokazilo se upošteva spričevalo predhodnega šolskega
leta.
Število točk za povprečno oceno študenta, ki se vpisuje v višji
letnik, znaša:

Povprečna ocena

Število točk

nad 9,7 do 10,0

10

nad 9,1 do vključno 9,6

9

nad 8,6 do vključno 9,0

8

nad 8,0 do vključno 8,5

7

Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna
povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem študijskem letu. Povprečna ocena se zaokroži na eno decimalno število. Decimalno
število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor.
Kot dokazilo se upošteva potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
8. člen
(dosežki na posameznem področju in aktivno delovanje v
lokalnem okolju)
Za dosežke na posameznem področju in aktivno delovanje v
lokalnem okolju se štejejo dokazila pridobljena v obdobju enega
leta pred datumom oddane vloge:
Merilo

Število
točk

mednarodno priznanje ali nagrada

5

status kategoriziranega športnika ali vlagatelj je s
strani posamezne nacionalne športne zveze uradno
imenovan za trenerja reprezentance ali posameznega
kategoriziranega športnika

5

vabljeno sodelovanje na državni ali mednarodni
predstavitvi, kongresu/konferenci, razstavi ipd. na
področju umetnosti, družboslovja, naravoslovja,
tehnike ipd.

5

prvo do tretje mesto na tekmovanju/natečaju
državnega ali mednarodnega značaja

5
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prvo do tretje mesto na tekmovanju/natečaju
regijskega ali lokalnega značaja

3

uvrstitev v finale tekmovanja/natečaja državnega ali
mednarodnega značaja

4

uvrstitev v finale tekmovanja/natečaja regijskega ali
lokalnega značaja

2

avtorska dela

3

umetniški ali kulturni nastopi, samostojno vodenje
projektov, organizacija javnih prireditev, javne
objave in predstavitve lastnega avtorskega prispevka
oz. samostojnih del v občini

5

priznanja, nagrade in drugi javni dosežki na nivoju
občine

3

aktivno sodelovanje pri razvoju in delovanju
posameznega društva v občini (delovanje
na kulturnem, socialnem, športnem,
humanitarnem, prostovoljnem in turistično
razvojnem področju

5

Upravičenci lahko dobijo točke po posameznem merilu samo
enkrat.
6. člen
Za zadnjim stavkom drugega odstavka 11. člena se črta pika
in se doda besedilo, ki se glasi:
» z dolžnostjo, da štipendist aktivno sodeluje vsaj na dveh
prireditvah v občini.«
7. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati z
dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 007-5/2017
Datum: 30. junij 2017

Župan
Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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