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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
 
ZADEVO:  PRAVILNIK  O  SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH  PRAVILNIKA  O               
                  ENKRATNI  DENARNI  POMOČI  ZA ŠTUDIJ V TUJINI  
 
Gradivo pripravil:  
Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo:  
Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Gradivo so obravnavali: 
Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 1. 12. 2011 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB-2, 

76/2008,79/2009,51/2010), 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011). 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarne pomoči za študij v tujini v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 

Število prosilcev za enkratno denarno pomoč za študij v tujini je iz leta v leto več, saj 
se vse več študentov odloča za študij v tujini. Oblike izobraževanja so različne in v starem 
pravilniku je bilo premalo ločeno med tistimi, ki obiskujejo različne oblike tečajev in med 
tistimi, ki preživijo celo šolsko leto v tujini. Povišan je tudi prag števila točk za uspeh (prej 6 
sedaj 7,1), spremenjen je tudi sistem točkovanja glede na materialno stanje prosilca. V 
spremembah nagrajujemo tudi tiste, ki so aktivni v Občini Laško. 

Bistvena sprememba je tudi v tem, da je sedaj določeno, da je vrednost točke 
odvisna od skupnega števila točk vseh prosilcev. Do sedaj je bila vrednost točke fiksno 
določena in v letošnjem letu se je dogodilo, da smo morali sredstva povečati. 

  
 
Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarne pomoči za 

študij v tujini  



PREDLOG  
P R A V I L N I K  

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini  
 

1. člen 
 

 Besedilo 6. člena Pravilnika o enkratni denarne pomoči za študij v tujini se spremeni 
in dopolni tako, da se glasi: 
 
»Komisija ovrednoti študentovo prijavo na podlagi naslednjih meril: 
 

a. Uspeh v preteklem šolskem letu: 
- za povprečno oceno od 9,1 in več  – 30 točk. 
- za povprečno oceno od 8,6 do 9  – 20 točk, 
- za povprečno oceno od 7,1 do 8,5  – 10 točk, 

 
Če v kandidatovem programu študijskega izobraževanja ustanova študija ne uporablja ocen 
iz prejšnjega odstavka, odloča o točkovanju kandidatovih ocen komisija iz petega člena tega 
pravilnika. 
 

b. Delež mesečnega bruto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim     
mesečnim bruto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu: 

- do 25%                                   – 30 točk, 
- od 25,1% do 40%                   – 20 točk, 
- od 40,1% do 55%                   – 10 točk, 
- od 55,1% do 70%                             –   5 točk 
- 70,1% in več                                  –   0 točk. 

 
c. Dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga kandidat študira: 
- dodatno     – 5 točk. 

 
d. Dosedanje aktivno delovanje na področju Občine Laško: 
- dodatno     – 5 točk. 

 
e. Časovno obdobje študija v tujini: 
- od 9 do 12 mesecev    – 30 točk, 
- od 6 do 9 mesecev    – 10 točk, 

 
f. Skupna šolnina v enem študijskem letu presega znesek 3000,00 EUR: 
- dodatno     – 10 točk. 

 
Vrednost točke se določi vsako leto glede na skupno število točk prijaviteljev in višine 
sredstev na razpisu, vendar ne sme presegati višine 0,9 % povprečnega bruto osebnega 
dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.« 
 

2. člen 
 

Besedilo zadnje alineje v 7. členu se spremeni tako, da se glasi:  
 
»– izpolnjen obrazec »Podatki o socialnem statusu kandidata za dodelitev enkratne denarne 
pomoči za študij v tujini« z vsemi potrebnimi predlogami« 
 
 
 
 



3. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Št.: 603 - 01/2011 
Laško, dne               

                                                                                   ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                             Franc Zdolšek 


