Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 100/05) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 51/02 in 84/06) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. redni
seji, dne 14. decembra 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij
v Občini Šentjur
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 118/03) se v
3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da sredstva sklada na podlagi javnega razpisa niso porabljena in ni
štipenditorjev, se lahko razpišejo štipendije za deficitarne poklice, pri čemer se štipendist
obveže, da se bo zaposlil na območju Občine Šentjur, če mu bo po končanem izobraževanju
na razpolago delovno mesto, primerno stopnji izobrazbe in pridobljenemu poklicu.«
2. člen
Črta se peta alinea prvega odstavka petega člena.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se glasi:
»(1) Občina bo na podlagi javnega razpisa, v skladu s sredstvi iz proračunskega sklada,
štipenditorju subvencionirala največ do 80 % višine podeljene štipendije. Zgornja in spodnja
meja subvencije bosta določeni v razpisu, vendar subvencija ne sme preseči:
- 25 % zajamčene plače v Republiki Sloveniji do vključno V. stopnje izobrazbe,
- 50 % zajamčene plače v Republiki Sloveniji od vključno VI. stopnje izobrazbe dalje.«
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »izobrazbene stopnje iz 3. člena tega pravilnika«
nadomesti z besedo »poklice«.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena in se glasi:
»(1) Občina izplačuje subvencije štipenditorjem dvakrat letno na podlagi pisne zahteve na
posebnem obrazcu, ki ga določi občina in ob predložitvi ustreznih dokazil o izplačani
štipendiji štipendistu za obdobje šestih mesecev. Ob tem občina pridobi izjavo štipendista o
rednem prejemu štipendije. Občina izplačuje subvencije štipenditorjem v roku 30 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
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