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Številka: 03/03/MŠ/2005
Datum: 7.september 2005

OB INSKEMU SVETU , tu

ZADEVA: PRAVILNIK O DODELITVI FINAN NE POMO I NA PODRO JU
IZOBRAŽEVANJA IN MEDNARODNEGA SODELOVANJA
V OB INI ŽALEC

Ob inskemu svetu posredujem v obravnavo predlog Pravilnika o dodelitvi finan ne pomo i
na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini Žalec - prva obravnava.
Ob inskemu svetu predlagam, da sprejme sklep, s katerim se pošlje predlog Pravilnika o
dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini
Žalec v enomese no javno razpravo.

Direktor ob inske uprave :
Stojan Praprotnik, univ.dipl.ekon.

Priloga:
- obrazložitev
- predlog pravilnika – prva obravnava

ŽUPAN
LOJZE POSEDEL, univ. dipl. ekon.

OBRAZLOŽITEV

Ob ina Žalec se je vedno vklju evala v pomo in podporo izobraževanja svojih ob anov. V
ta namen sofinancira programe izobraževanje na UPI-Ljudska univerza Žalec in podeljuje
štipendije dijakom in študentom v skladu s prejetim pravilnikom o štipendiranju.
Poleg teh oblik pa se je v zadnjem asu, posebno zaradi možnosti, ki so dane študentom za
študij v doma in v tujini, pojavila potreba po finan ni pomo i za študij doma in v tujini ter
razne oblike mednarodnega sodelovanja. Ob ina Žalec je v letošnjem letu prejela že 4 vloge
za finan no pomo za študij v tujini.
V skladu s predpisano zakonodajo, ki velja za dodeljevanje sredstev in sofinanciranje iz
javnih sredstev, je zato potrebno dolo iti kriterije in na in dodelitve sredstev iz naslova
finan ne pomo i.
V primeru sprejema tega pravilnika bo morala Ob ina Žalec dodatno zagotoviti sredstva v
prora unu za leto 2005 v višini 500.000 SIT, za naslednja prora unska leta pa se predlaga
1.000.000 SIT za vsako leto posebej.
Ob inskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, s katerim se pošlje predlog Pravilnika o
dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini
Žalec v enomese no javno razpravo.

Pripravila :
Milka Štrukelj

Vodja Oddelka za negospodarske
in gospodarske dejavnosti :
Nataša Gaber Sivka, dipl.ekon.

PREDLOG – prva obravnava
Na podlagi 24. lena Statuta Ob ine Žalec (Ur.l.RS, št.37/99,43/00,37/01,25/02,29/03, 134/04,
16/05) je Ob inski svet Ob ine Žalec na …seji dne ………….. sprejel

PRAVILNIK O DODELITVI FINAN NE POMO I
NA PODRO JU IZOBRAŽEVANJA IN
MEDNARODNEGA SODELOVANJA

1.

len

Ta pravilnik dolo a pogoje in postopke za dodelitev finan ne pomo i na podro ju
izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini Žalec.
2.

len

Finan na pomo po tem pravilniku se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike
Slovenije in imajo stalno prebivališ e v ob ini Žalec.
Finan
-

na pomo je enkratna in se lahko dodeli za:
dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
študijsko izpolnjevanje doma in v tujini,
mednarodno sodelovanje.

3.

len

Za študij ali študijsko izpopolnjevanje v državah Evrope znaša finan na pomo 50.000 SIT.
Evrope. Kandidatom, ki izkazujejo slabši socialno-ekonomski položaj, se jim prizna še
dodatek do 50 % osnovne pomo i.
Za študij ali študijsko izpopolnjevanje izven Evrope znaša finan na pomo 75.000 SIT.
Kandidatom, ki izkazujejo slabši socialno-ekonomski položaj, se jim prizna še dodatek do 50
% osnovne pomo i.
Finan na pomo za mednarodno sodelovanje lahko znaša najve 75.000 SIT.
4. len
Finan na pomo se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v asopisu UTRIP in na
spletni strani Ob ine Žalec.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena v prora unu Ob ine Žalec za
posamezno leto.

5. len
Vlogi za dodelitev finan ne pomo i je potrebno priložiti:
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
- dokazilo o stalnem prebivališ u v ob ini Žalec;
- dokazilo o dosedanjem izobraževanju;
- dokazila o statusu kandidata (študent, iskalec zaposlitve….)
- podatki o dosedanjem štipendiranju (sem prejemnik štipendije: da/ne, navedi
štipenditorja).
- dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega lana ,
- v primeru študija ali študijskega izpopolnjevanja v tujini oziroma mednarodnega
sodelovanja priporo ilo oziroma povabilo ustrezne ustanove.
6. len
Med ve jim številom kandidatov imajo prednost kandidati, ki izkazujejo slabši socialnoekonomski status.
7. len
Komisijo za finan no pomo na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
imenuje župan Ob ine Žalec in šteje pet lanov.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost
vloge, glede na to, e so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog finan ne pomo i sredstev in ga predloži
županu ob ine za sprejetje odlo itve o dodelitvi finan ne pomo i.
8. len
Sklep o dodelitvi finan ne pomo i izda župan ob ine Žalec, ki o izbiri in dodelitvi sredstev
pisno obvesti vse kandidate v roku 15 dni po izbiri.
Zoper odlo itev lahko prosilec v roku 8 dni od prejema sklepa vloži ugovor pri županu ob ine
Žalec.
9. len
Medsebojna razmerja med ob ino in prejemnikom finan ne pomo i se opredelijo s pisno
pogodbo.

10. len
Finan na pomo se nakaže prejemniku na njegov transakcijski ra un po podpisu pogodbe.
11. len
Prejemnik finan ne pomo i je dolžan objaviti prispevek ob ine v svojem poro ilu in
predložiti potrdilo ustanove, na kateri se je izobraževal ali sodeloval v projektu.
12. len
Prejemnik finan ne pomo i je dolžan porabiti sredstva za namen, za katerega mu je bila
dodeljena finan na pomo .
Prejemnik finan ne pomo i mora omogo iti nadzor nad porabo teh sredstev pristojnemu
organu ob ine Žalec.
13. len
Komisija za finan no pomo na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja enkrat
letno pripravi poro ilo o izvajanju tega pravilnika in ga posreduje v obravnavo in sprejem
Ob inskemu svetu.
14. len
e v prora unu ob ine Žalec za posamezno leto ni zagotovljenih sredstev, se finan na pomo
za to leto ne odobri.
15. len
Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka : 641-00-021/2005
Žalec, ………………….

Ob ina Žalec
ŽUPAN
Lojze Posedel, univ.dipl.ekon.

