
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi 
obsega: 

− Pravilnik o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2008), 

− Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 22/2017). 

 

PRAVILNIK 

o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi 

 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

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. 
S tem pravilnikom se določajo vrste štipendij, viri sredstev, splošni in posebni pogoji za 
dodelitev štipendij, pravice in obveznosti 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, 
4. dijake in študente, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju. 

 
 

3. člen 
(vir sredstev za štipendiranje) 

 
Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega proračuna 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. septembra 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 pretekli mesec. 
Višina štipendije znaša za dijake 100,00 EUR/mesec in za študente 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 srednješolskega izobraževanja oziroma 
status študenta in so vpisani v drugi letnik visokošolskega ali univerzitetnega 
izobraževanja, 

− niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne  pri  Zavodu  RS  
za  zaposlovanje,  nimajo  statusa  zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso 
(so)lastniki gospodarske družbe ali zavoda,  

− so  vsestransko  dejavni  in  se  odlikujejo  z  ustvarjalnostjo  na izven šolskih 
področjih v občini, 

− dijaki morajo dosegati vsaj prav dober učni uspeh v predhodnem 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. 

 
Kandidat lahko prejme občinsko in drugo štipendijo v skladu s pozitivno zakonodajo. 
Štipendije se za prvi letnik srednješolskega oziroma visokošolskega ali univerzitetnega 
izobraževanja podeljujejo le izjemoma.  
Izjemoma se štipendije lahko podelijo tudi študentom, ki imajo 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 
(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. 
 

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: 
 

 
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 

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. 
 
 

II. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 
 

9. člen 
(javni razpis za dodeljevanje štipendij) 

 
Štipendije  se  podeljujejo  na  podlagi  javnega  razpisa  po  postopkih in na način kot je 
opredeljen v veljavnih predpisih občine. 
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, vendar najkasneje 
do 31. julija. 
 
 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE 
 

10. člen 
(pogodba) 

 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije (v nadaljevanju: 
štipendist) se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili javnega 
razpisa in veljavnimi predpisi občine. 
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino štipendije, čas prejemanja 
štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti, z 
dolžnostjo, da štipendist aktivno sodeluje vsaj na dveh prireditvah v občini. 
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 
 
 
 



11. 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 občini naslednja dokazila: 
 

− dokazilo o doseženem uspehu, 

− dokazila o vpisu v višji razred ali letnik ali končanju izobraževanja, 

− druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in pogodbi. 
 

12. člen 
(izguba pravice do štipendije) 

 
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka določenega 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 (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. 
 

13. člen 
(vračilo štipendije) 

 
Štipendija se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. 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 pravico do štipendije na osnovi 13. 
člena tega pravilnika. 
Štipendist je dolžan vrniti že prejeta sredstva štipendije skupaj 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, določene 
z zakonom. 
O načinih in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom sklene 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. 
 

14. člen 
(objektivni razlogi) 

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



IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. 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. 
 

16. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Z 
dnem začetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v občini Selnica 
ob Dravi (MUV, št. 25/2008) in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v občini 
Selnica ob Dravi (MUV, št. 22/2017). 

 
Številka: 007 – 16/2020                                                        dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 
Datum:   1. maj 2020                                                                              ŽUPANJA                                                
 

 


