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Številka: 03/03/MŠ/2005
Datum: 5.oktobra 2005

OB INSKEMU SVETU , tu

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

Ob inskemu svetu posredujem v obravnavo in sprejem predlog Pravilnika o dodelitvi
finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini Žalec druga obravnava.

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

Priloga:
- obrazložitev
- predlog pravilnika – druga obravnava

ŽUPAN
LOJZE POSEDEL, univ. dipl. ekon.

OBRAZLOŽITEV
Ob inski svet Ob ine Žalec je na svoji 23.seji dne 19.septembra 2005 obravnaval predlog
pravilnika o dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega
sodelovanja v Ob ini Žalec in ga poslal v 14.dnevno javno razpravo.
Po koncu javne razprave ugotavljamo, da so bile podane naslednje pripombe na posamezne
lene pravilnika :
1. Odbor za negospodarske in gospodarske dejavnosti je na svoji 19.seji dne 15.septembra
2005 sprejel naslednje pripombe :
- tretja alinea drugega odstavka 2. lena se spremeni tako, da se glasi : sodelovanje v
mednarodnih projektih,
- odbor predlaga, da se odobri višji znesek za finan ne pomo i, kot jih predvideva
3. len pravilnika,
- v tretjem odstavku 7. lena se zadnji stavek zaklju i z besedami : in krajši od 8 dni,
- v 11. lenu se za besedami »v svojem poro ilu« dodajo besede : »ter v lokalnem
mediju«.
2. Ob inski svetnik Ferdinand Haler je podal pripombo na 4. len (objava javnega razpisa v
medijih) in 8. len (vložitev ugovora).
Strokovna služba je pri pripravi pravilnika za drugo obravnavo upoštevala navedene pripombe
in dodala nov len, ki dolo a vrnitev finan ne pomo i za primer, ko je bila le-ta neupravi eno
dodeljena.
Ob inskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog pravilnika o dodelitvi finan ne pomo i na
podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Ob ini Žalec v predlagani vsebini.

Pripravila :
Milka Štrukelj

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

PREDLOG – druga 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,
sodelovanje v mednarodnih projektih.
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.
Višina finan ne pomo i se vsako leto valorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih
potrebš in in velja za celo leto.

4. len
Finan na pomo se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v lokalnem mediju 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 in krajši od 8
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.
Zoper županovo odlo itev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim
sodiš em.
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 ter v
lokalnem mediju 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
Pogodba se razveže, e prejemnik finan ne pomo i :
- v vlogi posreduje neresni ne podatke;
e po svoji volji ali krivdi opusti študij, študijsko izpopolnjevanje ali sodelovanje v
mednarodnih projektih.
Neupravi eno dobljena finan na pomo se skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrne v
roku enega leta, ra unajo od dneva, ko je bila prejemniku izpla ana.

14. 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.

15. len
e v prora unu ob ine Žalec za posamezno leto ni zagotovljenih sredstev, se finan na pomo
za to leto ne odobri.
16. 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.

