
Na podlagi določil 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 
15/2007 in 53/2010) je Občinski svet občine Poljčane na svoji 3. izredni seji dne 29. 9. 2015 sprejel 
uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o štipendiranju v občini Poljčane, ki obsega: 

− Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
28/2012), 

− Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 41/2013), 

− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), 

− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. _/2015).  

 

Številka: 900-2/2015 (3I-T4) 
Poljčane, dne 29. september 2015 

 
Občina Poljčane 

Župan Stanislav Kovačič, l.r. 
 
 
 

 
 

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI POLJČANE UPB -1 
(Uradno prečiščeno besedilo)  

 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa pogoje za dodeljevanje štipendij Občine Poljčane, merila za določanje 
višine štipendij, komisijo za štipendiranje in njene naloge, postopek za podeljevanje štipendij 
ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.  
 

2. člen 
 

Občina Poljčane dodeljuje štipendije rednim študentom, ki se izobražujejo na javno veljavnih 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. 
 
Štipendije se podeljujejo za eno študijsko leto za obdobje enega leta. 
 
Štipenditor po tem pravilniku je Občina Poljčane, ki za razpisane štipendije zagotavlja sredstva 
v proračunu občine. 
 



II. POGOJI ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ  
 

3. člen 
 

Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo za izobraževanje v Republiki Sloveniji. 
 

4. člen 
 

Pri dodelitvi štipendij se upoštevajo naslednji kriteriji: 
− učni uspeh, 
− deficitarnost poklica. 

 
Deficitarnost poklica se ugotavlja na osnovi objavljenih podatkov. Pri tem se upoštevajo 
lokalne potrebe. 

4. a člen 
 

Župan vsako leto pred razpisom štipendij iz seznama deficitarnih poklicev potrdi največ tri 
poklice, za katere bodo veljali posebni pogoji za pridobitev štipendije. 
 
Določena deficitarnost kot poseben pogoj spremlja študenta do zaključka študija. 
 

5. člen 
 

Pravico do štipendije Občine Poljčane lahko uveljavlja kandidat, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  

−  je državljan Republike Slovenije,  
− ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo 

vloge za štipendijo, 
− ima ob vpisu v prvi letnik študija, zaključeno štiriletno srednješolsko izobraževanje z 

najmanj prav dobrim splošnim uspehom zadnjega letnika ali povprečno oceno zadnjega 
letnika dodiplomskega študija 8,00 (7,30 če se izobražuje za pridobitev deficitarnega 
poklica iz objavljenega javnega razpisa) oziroma ima v preteklem študijskem letu 
opravljenih 80 % vseh izpitov,  katerih  povprečna ocena mora biti 8,00 ali več oziroma 
7,30 ali več, če se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica iz objavljenega 
javnega razpisa, 

− ob vpisu v prvi letnik študija ni starejši od 24 let, 
− za vpisan letnik študija še ni prejel štipendije, ne glede na vrsto študija. 

 
Določba zadnje alineje predhodnega odstavka se ne upošteva v kolikor se študent izobražuje na 
podiplomskem študiju in za vpisan letnik še ni prejel štipendije. 
 
Pravice do občinske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki: 

− je v delovnem razmerju, 
− je samozaposlena oseba, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo 

predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, 
− je lastnik ali solastniki gospodarske družbe, 
− prejema drugo štipendijo, 
− je prejemnik drugega vira dohodka iz javnih sredstev v minimalni višini enoletnega 

zneska osnovne štipendije. 



  
III. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ  

 
6. člen 

 
Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatka glede na učni uspeh študentov.  
 
Višina osnovne štipendije znaša 40% zajamčene plače v Republiki Sloveniji. 
 
Štipendisti so za doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji kot sledi:  

− za povprečno oceno od 8,00 do vključno 8,50 – 8% zajamčene plače,  
− za povprečno oceno od 8,51 do vključno 9,00 – 12% zajamčene plače,  
− za povprečno oceno od 9,01 do vključno 9,50 – 16% zajamčene plače,  
− za povprečno oceno od 9,51 do vključno 10,0 – 20% zajamčene plače. 

 
Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, 
doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.  
 
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada štipendistu, ki je vpisan v prvi letnik dodiplomskega 
študija. 

IV. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE IN NJENE NALOGE 
 

7. člen 
 

Postopek dodeljevanja štipendij vodi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan 
Občine Poljčane za obdobje študijskega leta v naslednji sestavi: 

− en predstavnik občinskega sveta, 
− en predstavnik občinske uprave , 
− en predstavnik zaposlenih s področja vzgoje in izobraževanja.  

 
Komisija ima predsednika in njegovega namestnika, ki ju izvolijo izmed svojih članov na 
prvi  (konstitutivni) seji, ki jo skliče župan. 
 

8. člen 
 

Naloge komisije so:  
− pripravi seznam deficitarnih poklicev, za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev 

štipendije, 
− obravnava vloge in pripravi seznam kandidatov in višino štipendije za posameznega 

kandidata, 
− podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa, 
− pripravi predlog o prenehanju pravice do štipendije posameznemu štipendistu, 
− odloča o prošnjah za odložitev vračila štipendij, o obročnem vračilu štipendij in 

oprostitvi vračila štipendij, 
− predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu svetu.  

 
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska 
uprava občine, pri čemer upošteva navodila in predloge komisije.  



 
V. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 

 
9. člen 

 
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju 
proračuna za tekoče leto, najkasneje do pričetka novega študijskega leta. Sklep o razpisu 
štipendij sprejme župan. 
 
Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Poljčane. Sklep o javnem razpisu se 
objavi najmanj v enem javnem mediju.  
 
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v skladu z določili tega 
pravilnika.  
 

10. člen 
 

Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in 
merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, rok za vložitev prijave na javni razpis 
in druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije. 
 
Kandidati za štipendijo morajo vlogo oddati izključno na predpisanemu obrazcu, kateremu se 
priložijo tudi vsa potrebna dokazila, v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo. 
 
Kandidati za štipendijo morajo k prijavnemu obrazcu predložiti: 

− dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega 
programa, 

− dokazilo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazilo o 
opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni preteklega študijskega leta, 

− lastnoročno podpisano izjavo, da je državljan Republike Slovenije in ima prijavljeno 
stalno prebivališče v Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo vloge, 

− lastnoročno podpisano izjavo, da ni v delovnem razmerju,  
− lastnoročno podpisano izjavo, da ni samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano 

v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, 
− lastnoročno podpisano izjavo, da ni lastnik ali solastnik gospodarske družbe, 
− lastnoročno podpisano izjavo, da ne prejema druge štipendije ali drugega vira dohodkov 

iz javnih sredstev, ki bi bil višji od enoletnega zneska osnovne štipendije, 
− lastnoročno podpisano izjavo, da za letnik študija v katerega se vpisujejo, še niso 

prejemali štipendije, ne glede na vrsto študija, 
− lastnoročno podpisano izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma javno 

objavi podatke v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
 

11. člen 
 

Vsi postopki v zvezi z odločanjem o dodelitvi štipendije se vodijo v skladu z določili Zakona o 
splošnem upravnem postopku. 
 
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba. 
 
Če je prijava nepopolna, občinska uprava na predlog komisije pozove kandidata, da vlogo 



dopolni in določi rok za njeno dopolnitev. V primeru, da pozvani kandidat vloge v predpisanem 
roku ne dopolni, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže. 
 

12. člen 
 

Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. 
 
Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi 
seznam kandidatov in višino štipendije za posameznega kandidata.  
 

13. člen 
 

Občinska uprava na predlog komisije za štipendiranje izda odločbo o podelitvi štipendije, ki se 
posreduje vsem kandidatom, ki so se prijavili na razpis. Prijavljeni kandidati imajo  možnost v 
osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. 
  
O pritožbi zoper odločbo odloča župan. Odločba župana zoper pritožbo je dokončna. 
 
Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodba o štipendiranju. 
 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA  
 

14. člen 
 

Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Poljčane kot štipenditorjem in štipendistom se 
podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika.  
 

15. člen 
 

Pogodba mora vsebovati:  
− ime, priimek in naslov štipendista, 
− EMŠO in davčno številko štipendista, 
− obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja, 
− številko transakcijskega računa in banko štipendista, 
− višino štipendije, 
− čas prejemanja štipendije, 
− način izplačevanja štipendije, 
− opredelitev obveznosti in pravice štipenditorja in štipendista, 
− sankcije v primeru kršitve pogodbe. 

 
Štipendist mora podpisano pogodbo vrniti najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga 
pogodbe. 
 
Če pogodbe ne podpiše in vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od 
podpisa pogodbe in umaknil prijavo.  
 

16. člen 
 

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o 
štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 



če: 
− po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje, 
− spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja, 
− pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali 
− sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, prične opravljati registrirano 

dejavnost, postane lastnik ali solastnik gospodarske družbe oziroma pridobi status 
zasebnika ali samostojnega podjetnika. 

 
Štipendist mora vrniti vse prejete zneske štipendij, če v obdobju 11. mesecev po prejetju zadnje 
štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku 
šolanja. Komisija lahko na prošnjo štipendista obdobje zaključka šolanja podaljša za 6 mesecev, 
če štipendist predloži zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 
mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni, poškodbe ali nosečnosti. 
 
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti 
štipenditorju v roku 8 dni od njenega nastanka. 
 

17. člen 
 

Štipendistu, ki prekine izobraževanje, se lahko na njegovo prošnjo odloži vračilo štipendije ali 
omogoči obročno vračilo štipendije. V izjemnih primerih se lahko delno ali v celoti oprosti 
vračilo štipendije.  
 
O odložitvi vračila štipendije, o obročnem vračilu štipendije ali oprostitvi vračila 
štipendije  odloči komisija za štipendiranje. 
 

18. člen 
 

Štipendije po tem pravilniku se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer praviloma do 15. v mesecu 
za pretekli mesec. 
 
V zaključnem letu študija – absolventskem stažu, se lahko štipendiranje zaključi z zadnjim 
mesecem študija oziroma z dnem diplomiranja in se študentu preostali del pripadajoče 
štipendije po odločbi izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij. 
 
Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012) 
vsebuje naslednje predhodne in končne določbe: 
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 2012/2013 dalje. 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o štipendiranju 
nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane (Uradni list RS št. 87/2007, 65/2008, 
53/2009). 
 



 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 41/2013) vsebuje naslednje predhodne in končne določbe: 
 

3.  člen 
 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporabljajo pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 2013/2014. 
 

 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) vsebuje naslednje predhodne in končne 
določbe: 
 

4.  člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 

 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane, 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. _/2015) vsebuje naslednje predhodne in končne 
določbe: 
 

3. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 
Številka: 900-2/2015 (3I-T4) 
Poljčane, dne 29.9.2015 
  
  Občina Poljčane 
  Župan Stanislav Kovačič, l.r. 

 

  
 


