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OBMOČJU KRIŽ – VZHODNI DEL (za funkcionalno enoto FE S1/2 v FC S1)
Na podlagi 12. člena Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja je Uprava Ustanove
Petra Pavla Glavarja na svoji 9. redni seji, dne 28.04.2010, sprejela prečiščeno
verzijo Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov
nadarjenih mladih občanov Občine Komenda.
Številka: 094-0002/2010
Komenda, dne 28. 04. 2010
dr. Marta Ciraj
Predsednica Uprave UPPG
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI
RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH OBČANOV OBČINE
KOMENDA
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za dodeljevanje štipendij dijakom
in študentom, dijakom poklicnih šol, ki se usposabljajo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, in za dodeljevanje pomoči pri razvoju talentov mladih
občanov Občine Komenda.
Štipendije so celoletne, pomoč pa se dodeljuje ob izjemnih primerih, v enkratnem znesku.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
dijak je učenec gimnazije, poklicne ali srednje šole,
študent: študent na dodiplomskem ali na podiplomskem izobraževanju,
štipendist: dijak ali študent, ki mu UPPG na podlagi pogodbe izplačuje štipendijo v rednih mesečnih zneskih ali v obliki enkratnega zneska,
prosilec je dijak ali študent, ki prosi za dodelitev štipendije,
uprava: Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja
odbor: Odbor za dodeljevanje štipendij,
ustanova: Ustanova Petra Pavla Glavarja.
3. člen
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Ustanove
Petra Pavla Glavarja (v nadaljnjem besedilu: ustanova) na način, določen v
ustanovitvenem aktu ustanove.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
Celoletne štipendije se lahko dodeljujejo dijakom srednjega izobraževanja, študentom dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in dijakom poklicnih
šol, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, ki so
državljani Republike Slovenije ter imajo stalno prebivališče v Občini Komenda.
Celoletno štipendijo se lahko dodeli za eno leto z možnostjo nadaljevanja brez
ponovne vloge, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika, vendar najdlje do
konca zaključka šole ali študija, v katerem je bilo štipendiranje začeto. Če je bilo
štipendiranje začeto v srednji šoli, do konca srednje šole, če na dodiplomskem
študiju, do konca tega študija, če je bilo začeto na podiplomskem študiju, pa do
konca tega podiplomskega študija. Štipendijo se lahko dodeljuje skozi celotno
študijsko oziroma učno obdobje, razen če je drugače določeno s tem pravilnikom.
Ustanova lahko dodeljuje tudi štipendije za študij na drugih univerzah v tujini
in enkratne štipendije za študijska izpopolnjevanja.

Za dodeljevanje enkratne štipendije oziroma pomoči iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
dodeljevanju štipendij.
5. člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva prosilčev šolski oziroma študijski uspeh, pri čemer se lahko dodeli štipendija dijaku od vključno drugega letnika dalje praviloma s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu,
in študentu, ki ima praviloma vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu, oziroma je zaključil srednjo šolo z
najmanj prav dobrim uspehom.
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim učnim oziroma študijskim uspehom.
V izjemnih primerih, ko kandidat izkazuje izjemno nadarjenost na najmanj
enem področju, za kar pridobi priporočila najmanj dveh priznanih strokovnjakov, ne izpolnjuje pa kriterijev učnega oziroma študijskega uspeha, lahko odbor
predlaga, da se mu izjemoma dodeli štipendija.
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva tudi posebna nadarjenost in
posebna prizadevnost na družbenem področju (izjemni dosežki na tekmovanjih,
bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri raziskavah, priporočila,
dokaze o družbenokoristni dejavnosti...).
Štipendije se lahko dodeljujejo prednostno ne glede na stopnjo pričakovane
izobrazbe kadar se kandidati, ki kandidirajo za štipendije kot nadarjeni občani
Občine Komenda usposabljajo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje.
Kandidati morajo v tem primeru predložiti tudi priporočilo združenja dejavnosti
v Občini Komenda, za katere se usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo,
Turistično društvo, Čebelarsko društvo, Konjeniško društvo, Društvo narodnih
noš, Gasilska zveza, …). Iz priporočila mora biti razvidno, da se usposabljajo za
poklic, ki ga v Občini Komenda primanjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za
kandidatov prispevek k razvoju te dejavnosti v občini in priporočilo mojstra
oziroma mentorja, pri katerem se usposabljajo.
Pri enakih uspehih in enakih dosežkih imajo prednost kandidati s šibkejšim
socialnim statusom.
6. člen
Pri dodeljevanju enkratnih štipendij morajo kandidati predložiti: študijski program oziroma program srečanja ali obiska, povabilo oziroma napotilo ustrezne
ustanove, finančni načrt pokrivanja stroškov projekta, potrdilo o dotedanji uspešnosti, potrdilo o znanju tujega jezika, če je projekt take narave, da je to potrebno.
7. člen
Višina celoletne štipendije v letu 2009/10 za učence 142,00 € mesečno in za
študente 214 € mesečno.
8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo leto, razen v zaključnem letu srednjih šol, ko se
za mesec julij in avgust ne izplačajo.
Dijak oziroma študent lahko prejema štipendijo za posamezni letnik le eno leto.
Študentu se lahko dodeljuje štipendija tudi v času absolventskega staža, vendar
najdlje eno šolsko leto.
9. člen
Štipendije se vsako leto pred začetkom šolskega leta valorizirajo tako, da se
upošteva rast življenjskih stroškov v obdobju po zadnji revalorizaciji.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko uprava določi, da se štipendije ne revalorizirajo, ali pa se revalorizirajo v nižjem odstotku od rasti življenjskih stroškov v
obdobju po zadnji revalorizaciji.

Ustanova lahko dodeljuje tudi enkratno pomoč nadarjenim učencem srednjih šol
in osnovne šole.

III. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

Za enkratne štipendije oziroma enkratne pomoči se lahko zaproša prek celega leta.
Enkratne štipendije oziroma enkratne pomoči se dodeljujejo skozi celo leto.

10. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, na podlagi zagotovljenih
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sredstev ustanove za posamezno leto, ki je objavljen najkasneje do 30. septembra
tekočega leta.
11. člen
Sklep o razpisu in vsebino razpisa sprejme uprava ustanove.
12. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
● dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
● dokazilo za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 5.
člena tega pravilnika,
● potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
● dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda,
● življenjepis,
● dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana v preteklem
koledarskem letu (kopijo dohodninske odločbe iz preteklega leta staršev ali
skrbnikov) oziroma druga verodostojna potrdila o trenutnem materialnem
stanju, ki jih v svojem interesu predloži vlagatelj,
● izjavo dijaka oziroma študenta, da ne prejema nobene štipendije.
Za kandidata, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo iz 8. točke prejšnjega odstavka
tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
13. člen
Odbor za dodeljevanje štipendij (v nadaljnjem besedilu: odbor) obravnava popolne vloge, prispele v roku razpisa, in v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika v roku, ki ni daljši od petnajst dni po končanem razpisu, predlaga kandidate
za dodelitev štipendij upravi.
14. člen
Uprava obravnava predlog odbora iz prejšnjega člena in v roku, ki ni daljši od 30
dni od končanega razpisa, obvesti kandidate o izbiri.
Zoper odločitev lahko prosilec v roku petnajst dni od prejema sklepa, vloži
ugovor pri predsednici(ku) uprave.

Na predlog odbora lahko uprava določi rok, v katerem mora štipendist opraviti
obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznost, se prekliče
začasna ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja.
Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije in je praviloma dolžan vrniti prejeto štipendijo, izplačano v tekočem šolskem letu oziroma v
študijskem letu, skupaj z zakonitimi obrestmi.
Posamezne primere obravnava odbor, ki posreduje predloge upravi, ki o njih
dokončno odloči.
Štipendist izgubi štipendijo,če:
● je po svoji volji zapustil izobraževanje oziroma je bil iz njega izključen,
● je navajal neresnične podatke,
● če je prejemal drugo štipendijo.
V primeru izgube štipendije iz razlogov iz prejšnjega odstavka in v primeru, če
štipendist iz neopravičenih razlogov ne dokonča šole, oziroma študija, mora vrniti vse izplačane štipendije z obrestmi vred.
23. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena ima štipendist v roku osmih dni od prejema
sklepa pravico do ugovora. Ugovor se vloži pisno pri predsednici(ku) uprave.
Ugovor ne zadrži izvršitve odločitve. Uprava mora odločiti v 30 dneh po predhodnem posvetu z odborom.
24. člen
Odbor spremlja učne uspehe štipendistov, vzdržuje z njimi stalne stike in se seznanja z njihovimi problemi pri opravljanju njihovih šolskih in študijskih obveznosti.
Odbor mora najmanj enkrat letno predložiti upravi poročilo o izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti štipendistov in o morebitni drugi problematiki v zvezi s
štipendiranjem.
25. člen
Uprava obvešča štipendiste o morebitnih spremembah tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Če z razpisom niso dodeljene vse razpisane štipendije, se razpis lahko ponovi.
16. člen
Medsebojna razmerja med ustanovo kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s kandidatom predsednik uprave.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
17. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
18. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za nazaj, do desetega v mesecu in
sicer za dvanajst mesecev, največ do konca njegovega rednega šolanja.
19. člen
Štipendist je za nadaljevanje štipendiranja v okviru pogodbe dolžan kakor tudi
zadnje leto štipendiranja v okviru pogodbe začetku vsakega šolskega leta, brez
predhodnega povabila s strani štipenditorja, do v tem členu določenega roka
predložiti ustanovi:
● dijak do 10. septembra: potrdilo o vpisu v naslednji razred in fotokopijo
zadnjega šolskega spričevala;
● študent do 10. oktobra: potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o
opravljenih izpitih preteklega šolskega leta.
Štipendist, ki zaključi svoje šolanje, je dolžan v roku petnajstih dni po končanem šolanju predložiti ustanovi dokazilo o zaključku šolanju (kopijo maturitetnega spričevala, kopijo diplome, kopijo spričevala zaključnega izpita, ipd.).
20. člen
Štipendisti opravljajo delovno prakso, ki traja praviloma štirinajst dni v letu, to je
skupno 80 ur. Razporeditev štipendistov na delovno prakso izvede uprava v sodelovanju z Občino Komenda.
21. člen
Za opravljeno delo na delovni praksi štipendisti od ustanove ne prejemajo nagrade.
22. člen
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko odbor predlaga, da se
mu izplačevanje štipendije ustavi.
Šteje se, da pogodbene obveznosti niso bile izpolnjene, če:
● štipendist ni izdelal letnika ali
● če študent v preteklem študijskem letu ni dosegel najmanj povprečne ocene
7.0 ali dijak v preteklem šolskem letu dobrega uspeha,
● če po svoji krivdi ali malomarnosti ni opravil delovne prakse.
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26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in
dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/05 in št. 5/05).
27. člen
Ta pravilnik se uporablja od 1. septembra 2009 dalje; objavi pa se na spletni
strani Ustanove Petra Pavla Glavarja in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 094-0002/2010
Datum: 28.04.2010
dr. Marta Ciraj
Predsednica uprave UPPG

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07
) in 31. člena Statuta Občine Komenda ( Uradne objave Glasila Občine Komenda
št. 02/09 ) objavljam naznanilo o
JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O
SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVENEM OBMOČJU KRIŽ –
VZHODNI DEL
( za funkcionalno enoto FE S1/2 v FC S1 )
Javna razgrnitev bo opravljena med 07. 06. 2010 in 06. 07. 2010 na Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda. Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim predlogom
se v času uradnih ur lahko vpisujejo v knjigo pripomb v tajništvu Občine Komenda. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Javna obravnava bo v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v Komendi opravljena v četrtek, 17. 06. 2010 ob 16.00 uri.
Šifra: 3505-0003/2010
Datum: 19. 05. 2010
Župan Občine Komenda:
Tomaž Drolec, l. r.

