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

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih
talentov v Občini Renče-Vogrsko obsega:
-

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini RenčeVogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 10/07),

-

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 14/08) in

-

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 9/12)

PRAVILNIK
o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko
(Neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila, točkovanje in postopek za:
- dodeljevanje štipendij dijakom in dodiplomskim študentom, ki se izobražujejo za
deficitarne poklice,
- dodeljevanje štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom,
- nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja
in na drugih področij.
2. člen
Sredstva za štipendije in nagrade se zagotovijo v proračunu Občine Renče-Vogrsko (v
nadaljevanju: občina).
3. člen
Sredstva za štipendije in nagrade se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
ŠTIPENDIRANJE ŠTUDENTOV, KI SE IZOBRAŽUJEJO ZA DEFICITARNE
POKLICE
Pogoji in merila
II.

4. člen
Na javni razpis za dodelitev štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice se lahko prijavi
kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status dijaka ali študenta,
- se izobražuje za deficitarni poklic,
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-

je slovenski državljan,
ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
ni prejemnik republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
ni v delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema
nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa zasebnika ali
samostojnega podjetnika.

5. člen
Merila za dodelitev štipendij so:
- dohodek na družinskega člana kandidata,
- dosežena povprečna ocena ali učni uspeh v preteklem šolskem letu.
Točkovanje
6. člen
Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za preteklo
koledarsko leto):
- do 30%
10 točk
- nad 30 % do 50%
8 točk
- nad 50% do 60%
6 točk
- nad 60% do 70%
4 točke
- nad 70% do 80%
2 točki
7. člen
Dosežen učni uspeh:
- Zadostno (2)
2 točki
- Dobro (3)
4 točke
- Prav dobro (4)
6 točk
- Odlično (5)
8 točk
Dosežena povprečna ocena:
- od 6,0 do 7,0
- od 7,1 do 8,0
- od 8,1 do 9,0
- od 9,1 do 10,0

2 točki
4 točke
6 točk
8 točk

8. člen
Ob doseženem enakem številu točk imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na
družinskega člana.
9. člen
Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov
Zavoda RS za zaposlovanje OS Nova Gorica in drugih zbirk podatkov o najbolj iskanih
poklicih za čas, ko se dodeljuje štipendija.
III.
OBČINSKE ŠTIPENDIJE
Pogoji in merila
10. člen
Na javni razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
- ima status dijaka ali študenta za tekoče leto,
- je slovenski državljan,
- ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
- ni prejemnik republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
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-

ni v delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema
nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa zasebnika ali
samostojnega podjetnika.
11. člen

Merila za dodelitev štipendij so:
- dohodek na družinskega člana kandidata,
- dosežena povprečna ocena ali učni uspeh v preteklem šolskem letu,
- uspeh v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih
dejavnostih,
- aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega
družbenega pomena.
Točkovanje
12. člen
Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za preteklo
koledarsko leto):
- do 30%
10 točk
- nad 30% do 50%
8 točk
- nad 50% do 60%
6 točk
- nad 60% do 70%
4 točke
- nad 70% do 80%
2 točki
13. člen
Dosežen učni uspeh:
- Dobro (3)
- Prav dobro (4)
- Odločno (5)

4 točke
6 točk
8 točk

Dosežena povprečna ocena:
- od 7,1 do 8,0
- od 8,1 do 9,0
- od 9,1 do 10,0

4 točke
6 točk
8 točk

14. člen
Uspeh v izvenšolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih:
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
4 točke
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na državnem tekmovanju
3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na državnem tekmovanju
1 točka
- Nagrada, priznanje ali drugi javni dosežek
do 4 točke
Točke iz sedme alinee določi komisija.
Dosežki iz tega člena se med seboj izključujejo; kandidat lahko dobi točke samo za en
dosežek.
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15. člen
Aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in podobnih organizacijah ali društvih
posebnega družbenega pomena
1 točka
Komisija ima diskrecijsko pravico, da na podlagi ustreznih dokazil odloča, kateri kandidati
ustrezajo merilu iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Ob doseženem enakem številu točk imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na
družinskega člana.
IV.

NAGRAJEVANJE MLADIH TALENTOV

17. člen
Občina dodeljuje enkratne nagrade za mlade talente za dosežene izjemne dosežke na
področju športa, kulture in umetnosti izobraževanja in na drugih področjih.
Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih
področjih se po tem pravilniku šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem
šolskem oz. študijskem letu na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na
drugih področjih, dokazljiv s priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij,
organizatorjev tekmovanj …, z nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih
delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in
s kritikami dosežkov.
Pogoji
18. člen
Na javni razpis za dodelitev nagrade za mlade talente se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- starost do 26 let,
- je slovenski državljan,
- ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, ali ima v Občini Renče-Vogrsko
prijavljeno začasno prebivališče, je mlajši od 18 let in ima hkrati vsaj eden od staršev
prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred
oddajo prijave na razpis,
- dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku v preteklem šolskem oz.
študijskem letu.
Točkovanje
19. člen
Področje športa:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
-

6 točk
1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
7 točk
2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
4 točke
2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
5 točk
3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
3 točke
1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju
1 točka
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- Nastopi v državni reprezentanci
- Posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki
Točke iz devete alinee določi komisija.

3 točke
od 1 do 7 točk

20. člen
Področje kulture in umetnosti, izobraževanja in druga področja:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
-

-

6 točk
1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
7 točk
2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
4 točke
2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
5 točk
3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju
3 točke
1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju
1 točka
Posebne nagrade in drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, umetniških
razstavah ali koncertih in kritike dosežkov, sodelovanje pri znanstvenih raziskavah,
recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, potrdila in priporočila
gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata)
od 1 do 7 točk
nastopi v občini Renče-Vogrsko ….. od 1 do 7 točk

Točke iz osme in devete alinee določi komisija.
21. člen
Ne glede na 19. in 20. člen, ima komisija diskrecijsko pravico do dodelitve dodatnih točk v
primeru izrednega mednarodnega ali drugega dosežka.
V.

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN NAGRAD ZA MLADE TALENTE

22. člen
Na podlagi sklepa župana občina objavi javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za
mlade talente na spletni strani občine in v sredstvih javnega obveščanja.
23. člen
Sklep o javnem razpisu štipendij in nagrad za mlade talente sprejme župan občine.
24. člen
Javni razpis za štipendije in nagrade za mlade talente mora vsebovati:
- število razpisanih štipendij in nagrad za mlade talente,
- višino štipendij in nagrad za mlade talente,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- zahtevano dokumentacijo,
- rok za vložitev prijave na javni razpis,
- naslovnika in način vložitve prijave na javni razpis.
25. člen
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30
dni.
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Prijavo in morebitne kasnejše dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti na kateri je
jasno označeno na kateri javni razpis se prijava nanaša, naslov prijavitelja in opozorilo NE
ODPIRAJ.
26. člen
Pristojni organ s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, naj prijavo dopolni in določi rok za
dopolnitev. Če prijavitelj v roku prijave ne dopolni, se prijava s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba. O pritožbi
odloča župan.
O popolnih in pravočasnih vlogah odloči pristojni občinski organ z odločbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan.
27. člen
Postopek dodeljevanja štipendij in nagrad za mlade talente izvaja Komisija za štipendije in
nagrade za mlade talente, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge Komisije so:
- odpiranje in pregled na javni razpis prispelih prijav,
- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev prijav,
- ocenjevanje prijav in dokazil v skladu z merili tega Pravilnika,
- sestava zapisnika o delu komisije,
- priprava predloga o izboru in razdelitvi sredstev posameznim upravičencem.
Komisija lahko predlaga tudi spremembe in dopolnitve meril.
Komisija za štipendije in nagrade za mlade talente ima predsednika in dva člana.
VI.

POGODBA

28. člen
Z vsakim izbranim štipendistom ali prejemnikom nagrade za mlade talente sklene občina
pisno pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- navedba pogodbenih strank s podatki o naslovu, davčni številki, številki
transakcijskega računa in, če je upravičenec mladoletna oseba, s podatki o
zakonitem zastopniku oziroma odgovorni osebi upravičenca,
- višina dodeljenih sredstev,
- določila o sankcijah in vračilu, če upravičenec ne izpolni pogodbenih obveznosti,
- obveznost dostavljanja potrdil o ocenah in o vpisu v naslednje šolsko/študijsko leto
oz. o zaključku šolanja občinski upravi,
- ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank«.

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini RenčeVogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 10/07) vsebuje naslednjo končno
določbo:
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VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnih objavah Občine Renče-Vogrsko.
_______________
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 14/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
_______________
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 9/12) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne
veljati naslednji dan po objavi.
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