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Domžale, 25. 05. 2015, št. 06   cena z DDV: 2,44 €

Na podlagi 32., 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP,  38/10 - ZUKN in 57/11 - OR-
ZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,  
27/08,  76/08,  100/08, 79/09, 14/10 , 51/10, 84/10,40/12 - ZUJF), 11. in 12. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 9/96) je Občinski svet Občine Domžale na 6. seji dne 21. 05. 2015 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI 
SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 

KOMUNALNIH ODPADKOV ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE  
– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni 
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Dom-
žale v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-11/2015
Datum:     21.05.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o za-
vodih (Ur.  list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
12. člena Zakona o gasilstvu (Ur. list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
6. seji dne 21. 05. 2015 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA CENTER ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE DOMŽALE  

– prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o ustanovitvi jav-
nega zavoda Center za zaščito in 
reševanje v prvi obravnavi.

2. Župan naj pred sprejemom od-
loka predloži Občinskemu svetu 
Občine Domžale Poslovni načrt 
javnega zavoda, ločeno po prihod-
kih in odhodkih za javno službo in 
dejavnosti na trgu.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-13/2015
Datum:    21.05.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
6. seji dne 21. 05. 2015 sprejel

PRAVILNIK 

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA 
O SREDSTVIH ZA DELO 

SVETNIŠKIH SKUPIN

1. člen

V Pravilniku o sredstvih za delo sve-
tniških skupin (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/00) se spremeni 7. 
člen tako, da se po novem glasi:

 »Svetniške skupine lahko porabijo 
finančna sredstva za:
- nakup pisarniškega materiala, 
- plačilo najemnine za poslovni 

prostor, če je najemnik svetniška 
skupina, 

- povračilo stroškov v zvezi z opra-
vljanjem funkcije občinskega 
svetnika po napotitvi (dnevnice, 
kilometrina, potni stroški, nočitve),

- plačilo stroškov strokovnega sve-
tovanja, 

- nakup drobnega inventarja,
- plačilo poštnih stroškov, 
- plačilo telefonskih stroškov in 

internetne povezave, 
- plačilo stroškov fotokopiranja gra-

div, 
- plačilo tiska,  
- plačilo časopisov, revij, knjig in 

strokovne literature, 
- plačilo stroškov, povezanih s ko-

municiranjem z volivci, 
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- stroške izobraževanja, seminarjev 
in konferenc, neposredno poveza-
nih z izvrševanjem funkcije člana 
občinskega sveta, 

- reprezentančne stroške (stroški 
pogostitve na sestankih, stroški, 
ki nastanejo ob delovnih obiskih, 
protokolarnih in podobnih do-
godkih), neposredno povezane z 
izvrševanjem funkcije člana občin-
skega sveta«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0072-6/2015
Datum:    21.05.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
6. seji dne 21. 05. 2015 sprejel

CENIK PARKIRANJA  
V GARAŽNI HIŠI  

CENTER DOMŽALE P+R

1 ura brezplačno

2 uri 0,70 EUR

3 ure 1,40 EUR

4 ure 2,10 EUR

5 ur 2,80 EUR

6 ur 3,50 EUR

7 ur 4,00 EUR

8 ur 4,50 EUR

9 do 12 ur 5,50 EUR

vsaka nadaljna ura 1,00 EUR

Cenik začne veljati 15. dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-12/2015
Datum:    21.05.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
6. seji dne 21. 05. 2015 sprejel

SKLEP 

O IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA 
DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale izdaja 
soglasje k imenovanju Janeza SVOLJ-
ŠKA, dr. med. spec., Ulica 7. avgusta 
38, 1233 Dob, za direktorja Zdravstve-
nega doma Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-5/2015    
Datum:    21.05.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 29. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečišče-
no besedilo 2) je Statutarno-pravna 
komisija Občine Domžale na svoji 4. 
seji dne 11. 5. 2015 določila prečišče-
no besedilo Odloka o štipendiranju v 
občini Domžale.

Prečiščeno besedilo odloka obsega:

- Odlok o štipendiranju v občini 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 05/13), ki velja od dne 
11. 6. 2013,

- Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o štipendiranju v 
občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 11/14), ki velja 
od dne 23. 12. 2014,

- Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o štipendiranju v 
občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 5/15), ki velja 
od dne 29. 4. 2015.

ODLOK O ŠTIPENDIRANJU  
V OBČINI DOMŽALE

(URADNO PREČIŠČENO 
BESEDILO 1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta odlok med drugim določa vr-
ste štipendij, ki jih podeljuje Občina 
Domžale, upravičence, postopek in 
merila za podeljevanje štipendij, vi-
šino štipendij, trajanje štipendiranja 
ter pravice in obveznosti štipendista 
in štipenditorja.
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(2) V odloku uporabljeni izrazi za-
pisani v moški slovnični obliki se 
uporabljajo kot nevtralni za moške 
in ženske.

2. člen

(1) Štipendije so namenjene spodbu-
janju izobraževanja dijakov in študen-
tov do najvišje ravni izobraževanja. 

3. člen

(1) Občina Domžale podeljuje celole-
tne štipendije:

-  nadarjenim dijakom in študentom, 
ki se izobražujejo v Republiki Slo-
veniji in, ki s svojo nadarjenostjo 
dosegajo izjemne rezultate (v na-
daljevanju: štipendije nadarjenim 
dijakom in študentom),

-  nadarjenim študentom, ki se 
izobražujejo v tujini, in ki s svojo 
nadarjenostjo dosegajo izjemne 
rezultate,

-  dijakom, ki se izobražujejo v Repu-
bliki Sloveniji in pri katerih doho-
dek na družinskega člana ne pre-
sega s tem odlokom določenega 
zneska (v nadaljevanju: štipendije 
socialno šibkim dijakom),

-  dijakom in študentom za defici-
tarne poklice, ki jih določi župan s 
svojim sklepom in se izobražujejo v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
štipendije deficitarnih poklicev).

4. člen

(1) Občina Domžale podeljuje tudi 
štipendije v enkratnem znesku za 

študijska izpopolnjevanja (v nadalje-
vanju: enkratne štipendije).

(2) Enkratno štipendijo je možno pri-
dobiti za študijsko izpopolnjevanje, 
ki ga financira kandidat sam in za isti 
program oziroma isto stopnjo progra-
ma ali študija le enkrat.

5. člen

(1) Občina Domžale lahko pod pogoji 
iz 7. člena tega odloka sofinancira tudi 
štipendiste v okviru Regijske štipen-
dijske sheme LUR Regionalne razvoj-
ne agencije ljubljanske urbane regije 
(v nadaljevanju: štipendije LUR).

(2) Občina Domžale nameni za štipen-
dije LUR največ 5% sredstev, ki so v 
proračunu Občine Domžale zagoto-
vljena za štipendije.

(3) Višina mesečne štipendije, ki jo 
Občina Domžale nameni v okviru šti-
pendij LUR, ne sme presegati višine 
mesečne štipendije, ki je v tem odloku 
določena za dijake ali študente.

6. člen

(1) Iz zagotovljenih proračunskih 
sredstev se letno podeli več celoletnih 
štipendij, in sicer:

-  do pet štipendij za nadarjene dija-
ke in študente, ki se izobražujejo v 
Republiki Sloveniji,

-  do ena štipendija za nadarjene štu-
dente, ki se izobražujejo v tujini, 

-  do pet štipendij za socialno šibke 
dijake,

-  do štiri štipendije za dijake in štu-
dente deficitarnih poklicev.
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(2) Glede na višino zagotovljenih pro-
računskih sredstev se predvidoma 
enkrat letno podeli največ pet enkra-
tnih štipendij.

II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJ

7. člen

(1) Občina Domžale podeljuje ce-
loletne štipendije kandidatom pod 
pogoji, da:

- so državljani Republike Slovenije, 
- so vpisani kot dijaki ali študenti za 

polni učni ali študijski čas,
- ob prvem vpisu v prvi letnik po-

klicne oziroma strokovne šole ali 
gimnazije niso starejši od 18 let ter 
kandidatom, ki ob prvem vpisu v 
prvi letnik višješolskega ali viso-
košolskega izobraževanja oziroma 
ob prvem vpisu na prvo ali drugo 
stopnjo izobraževanja niso starejši 
od 26 let,

- imajo stalno prebivališče v občini 
Domžale,

- niso zaposleni,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije.

8. člen

(1) Občina Domžale podeljuje en-
kratne štipendije kandidatom pod 
pogoji, da:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v občini 

Domžale.

9. člen

(1) Pravica do celoletne štipendije 
dijaka traja ves čas izobraževanja v 
času rednega vpisa v tekoči letnik oz. 
dokler štipendist izpolnjuje pogoje in 
merila (izjemoma mora dijak, ki pre-
jema štipendijo nadarjenim dijakom 
izpolnjevati zgolj merilo doseženega 
uspeha iz 11. člena tega odloka ter 
dijak, ki prejema štipendijo deficitar-
nih poklicev zgolj merilo doseženega 
uspeha iz 15. člena tega odloka), naj-
dlje do dosežene 5. ravni izobrazbe. 
Štipendijo za posamezni letnik izobra-
ževanja štipendist prejema eno šolsko 
leto, vendar ne več kot 12 mesecev.

(2) Štipendijo nadarjenim študentom, 
ki se izobražujejo v tujini, lahko pre-
jema štipendist največ eno študijsko 
leto.

(3) Štipendije se študentom izplačuje-
jo dokler izpolnjujejo pogoje in merila 
(izjemoma mora študent, ki prejema 
štipendijo nadarjenim študentom 
izpolnjevati zgolj merilo doseženega 
uspeha iz 11. člena tega odloka ter 
študent, ki prejema štipendijo defici-
tarnih poklicev zgolj merilo dosežene-
ga uspeha iz 15. člena tega odloka), 
najdlje do dosežene 7. ravni izobrazbe. 
Štipendije se izplačujejo tudi v času 
absolventskega staža oziroma do-
datnega leta, vendar v celotni dobi 
študija le eno študijsko leto.
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III. VIŠINA ŠTIPENDIJE

10. člen

(1) Višina celoletnih štipendij znaša: 

-  181,00 EUR mesečno za dijake, 
-  237,00 EUR mesečno za študente.

(2) Zneski enkratnih štipendij znašajo:

-  710,00 EUR za študij na 6. in 7. 
ravni,

-  849,00 EUR za študij na 8. ravni,
-  570,00 EUR za ostala študijska 

izpopolnjevanja, ki pripomorejo k 
višji ravni že pridobljene izobrazbe.

(3) Z upravnim aktom dodeljeni 
znesek enkratne štipendije ne sme 
presegati dejanskih stroškov šolnine 
študijskega izpopolnjevanja in ne sme 
biti višji od zneskov enkratnih štipen-
dij določenih v prejšnjem odstavku.

IV. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ NADARJENIM 
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

11. člen

(1) Štipendijo nadarjenim dijakom in 
študentom lahko prejmejo:

-  dijaki od vključno drugega letnika 
dalje s prav dobrim (povprečna 
ocena vseh številčno izraženih 
ocen preteklega šolskega leta je 
vsaj 4,00) ali odličnim uspehom v 
preteklem šolskem letu, 

-  študenti od vključno drugega 
letnika dalje, ki imajo vsaj prav 
dobro (8,00) povprečno oceno vseh 

številčno izraženih ocen pretekle-
ga študijskega leta.

(2) Kot prvi letnik, v smislu prvega 
odstavka tega člena, šteje le letnik 
po pridobljeni 2. ravni izobrazbe za 
dijake in letnik po pridobljeni 5. ravni 
izobrazbe za študente.

(3) Prednost pri izbiri imajo kandida-
ti z boljšim uspehom oziroma višjo 
oceno oziroma kandidati, ki dosegajo 
izjemne dosežke na posameznem po-
dročju družbenega življenja.

(4) Kandidat oziroma njegov zakoniti 
zastopnik (v nadaljevanju: kandidat) 
mora vlogi priložiti tudi dokumentaci-
jo, s katero dokazuje izjemne dosežke 
na posameznem področju v zadnjih 
dveh letih glede na šolsko oziroma 
študijsko leto, za katerega kandidat 
uveljavlja pravico do štipendije. 

(5) Za izjemne dosežke na posame-
znem področju družbenega življenja 
štejejo:

-  najboljše uvrstitve na državnih 
tekmovanjih o znanju, športu, raz-
iskovalnem delu in na umetniških 
področjih,

-  udeležba in najvišja mesta na 
mednarodnem tekmovanju po 
predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju na področju znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti, 
razvojne dejavnosti, umetnosti in 
športa,

-  uvrstitve na umetniških, arhi-
tekturnih ali drugih natečajih na 
državni ali mednarodni ravni, 

-  objave in predstavitve izvirnih 
avtorskih del na umetniških, stro-
kovnih ali znanstveno raziskoval-
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nih področjih, urejanje publikacij, 
glasil in revij,

-  pri študentih uvrstitev med najbolj-
ših pet odstotkov v svoji generaciji 
glede na doseženo povprečje, 

-  drugi izjemni dosežki.

12. člen

(1) Kandidat mora prijavi na razpis 
za podelitev štipendij za nadarjene 
dijake in študente priložiti:

-  življenjepis, 
-  dokazilo o vpisu v tekoče šolsko 

oziroma študijsko leto,
-  dokazilo o učnem oziroma študij-

skem uspehu preteklega šolskega 
ali študijskega leta,

-  dokazila, s katerimi kandidat 
izkazuje izjemne dosežke na po-
sameznem področju družbenega 
življenja v zadnjih dveh letih,

-  dokazila o vključevanju v delo dru-
štev ali drugih organizacij v občini 
v zadnjih dveh letih.

13. člen

(1) Štipendijo nadarjenim študentom 
za izobraževanje v tujini se lahko do-
deli kandidatu, od vključno drugega 
letnika dalje, ki ima vsaj prav dobro 
(8,00) povprečno oceno vseh številčno 
izraženih ocen preteklega študijskega 
leta. Prednost pri izbiri ima kandidat z 
boljšim uspehom oziroma višjo oceno 
oziroma kandidat, ki dosega izjemne 
dosežke na posameznem področju 
družbenega življenja in ki izkaže, da 
se v tujini izobražuje na izobraževalni 
ustanovi, ki je akreditirana v skladu 
s predpisi države izobraževanja za 

izvajanje javno veljavnega (akrediti-
ranega) izobraževalnega programa.

14. člen

(1) Kandidat mora prijavi na razpis 
za podelitev štipendij za nadarjene 
študente za izobraževanje v tujini 
priložiti:

-  življenjepis,
-  ustrezno prevedeno dokazilo o 

vpisu v tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto, 

-  ustrezno prevedeno dokazilo o uč-
nem oziroma študijskem uspehu 
preteklega šolskega ali študijske-
ga leta,

-  ustrezno primerjavo vrednotenja 
uspešnosti študija v tujini z oce-
nami oziroma vrednotenjem v 
Republiki Sloveniji,

-  dokazila, s katerim kandidat 
izkazuje izjemne dosežke na po-
sameznem področju družbenega 
življenja v zadnjih dveh letih.

V. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ DEFICITARNIH 
POKLICEV 

15. člen

(1) Štipendijo deficitarnih poklicev 
lahko prejmejo:

-  dijaki od vključno drugega letnika 
dalje praviloma s prav dobrim ali 
odličnim uspehom v preteklem 
šolskem letu,

-  študenti od vključno drugega 
letnika dalje, ki imajo praviloma 
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vsaj prav dobro (8,00) povprečno 
oceno vseh številčno izraženih 
ocen preteklega študijskega leta.

(2) Kot prvi letnik, v smislu prvega 
odstavka tega člena, šteje le letnik 
po pridobljeni 2. ravni izobrazbe za 
dijake in letnik po pridobljeni 5. ravni 
izobrazbe za študente.

(3) Prednost pri izbiri imajo kandida-
ti z boljšim uspehom oziroma višjo 
oceno.

16. člen

(1) Kandidat mora prijavi na razpis 
za podelitev štipendij deficitarnih 
poklicev priložiti:

-  življenjepis,
-  dokazilo o vpisu v tekoče šolsko 

oziroma študijsko leto,
-  dokazilo o učnem oziroma študij-

skem uspehu preteklega šolskega 
ali študijskega leta, 

-  dokazila o vključevanju v delo dru-
štev ali drugih organizacij v občini 
v zadnjih dveh letih.

VI. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ SOCIALNO ŠIBKIM 
DIJAKOM

17. člen

(1) Pri podeljevanju štipendij socialno 
šibkim dijakom se upošteva dijakov 
socialni položaj. Pogoj za pridobitev 
štipendije socialno šibkim dijakom 
je veljavna dokončna odločba pri-
stojnega Centra za socialno delo o 

dodeljenem otroškem dodatku za 
dijaka, ki kandidira na javni razpis za 
podelitev štipendije socialno šibkim 
dijakom (v nadaljevanju: dokončna 
odločba CSD o dodeljenem otroškem 
dodatku). Štipendijo socialno šibkim 
dijakom lahko prejemajo dijaki dokler 
prejemajo otroški dodatek.

(2) Socialni položaj se ugotavlja na 
podlagi priložene dokončne odločbe 
CSD o dodeljenem otroškem dodatku 
in morebitnega priporočila pristojne-
ga Centra za socialno delo (v nadalje-
vanju: priporočilo CSD).

(3) Štipendijo socialno šibkim dijakom 
lahko pridobijo dijaki, pri katerih iz 
dokončne odločbe CSD o dodeljenem 
otroškem dodatku izhaja, da je pov-
prečni mesečni dohodek na osebo naj-
več do 30% od neto povprečne plače 
in redno opravljajo šolske obveznosti, 
ne glede na uspeh.

(4) Ne glede na določilo prejšnjega od-
stavka lahko pristojni upravni organ 
upošteva tudi priporočilo pristojnega 
centra za socialno delo.

(5) Prednost pri dodelitvi štipendije 
socialno šibkim dijakom imajo dija-
ki, ki predložijo priporočilo CSD. V 
primeru, da je priporočil CSD več, 
imajo prednost tisti dijaki, ki izhajajo 
iz družin, katerih socialni položaj, ki 
je razviden iz dokončne odločbe CSD 
o dodeljenem otroškem dodatku, je 
slabši.

18. člen

(1) Kandidat mora prijavi na razpis za 
podelitev štipendij socialno šibkim 
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dijakom ter dijakom in študentom 
kmetov priložiti: 

-  življenjepis,
-  dokazilo o vpisu v tekoče šolsko 

leto,
-  dokazilo o učnem uspehu pretekle-

ga šolskega leta,
-  dokončno odločbo tekočega leta 

pristojnega CSD o dodeljenem 
otroškem dodatku za kandidata.

 

VII. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ENKRATNIH ŠTIPENDIJ ZA 
ŠTUDIJSKA IZPOPOLNJEVANJA 

19. člen

(1) Enkratne štipendije se podelijo na 
podlagi javnega razpisa. Pri podelje-
vanju enkratnih štipendij se smiselno 
uporabljajo določbe 11. in 13. člena 
tega odloka.

20. člen

(1) Kandidat mora prijavi na razpis za 
podelitev enkratnih štipendij priložiti: 

-  življenjepis, 
-  dokazilo o vpisu v študijsko izpo-

polnjevanje,
-  dokazilo o učnem uspehu predho-

dnega izobraževanja,
-  dokazila, s katerimi kandidat 

izkazuje posebno nadarjenost na 
posameznem področju zadnjih 
dveh let,

-  dokazila o vključevanju v delo dru-
štev ali drugih organizacij v občini 
zadnjih dveh let, 

-  znesek šolnine in prikaz virov 
financiranja šolnine.

(2) V primeru študijskega izpopolnje-
vanja v tujini je vlogi potrebno priložiti 
prevod dokumentacije ter ustrezno 
primerjavo vrednotenja uspešnosti 
študija v tujini z ocenami oziroma 
vrednotenjem v Republiki Sloveniji.

VIII. POSTOPEK PODELJEVANJA 
ŠTIPENDIJ

21. člen

(1) Celoletne štipendije se podeljujejo 
na podlagi javnega razpisa, objavlje-
nega najkasneje do 30. septembra in 
na podlagi zagotovljenih sredstev v 
proračunu za posamezno leto.

(2) Javni razpis za podelitev enkratnih 
štipendij za študijska izpopolnjevanja 
se objavi praviloma ločeno od razpisa 
za podelitev celoletnih štipendij. 

22. člen

(1) Pri podeljevanju štipendij po tem 
odloku se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek. 

23. člen

(1) Vsebino razpisa določi župan. 

24. člen

(1) Vloga se odda na predpisanem 
obrazcu, ki ga določi župan. 
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(2) Prijavi na razpis, v kateri se izrecno 
navede, za katero vrsto štipendije se 
kandidira, je potrebno priložiti vse 
zahtevane priloge, določene za posa-
mezno vrsto štipendije.

25. člen

(1) Pristojni upravni organ obravnava 
v roku razpisa prispele vloge v skladu 
z merili in kriteriji tega odloka. 

(2) Pristojni upravni organ izda uprav-
no odločbo, ki se nanaša na dodelitev 
štipendije.

(3) Zoper odločitev o dodelitvi šti-
pendije lahko kandidat v roku 15 dni 
od prevzema vloži pritožbo, o kateri 
odloča župan Občine Domžale. 

26. člen

(1) Medsebojna razmerja med Občino 
Domžale kot štipenditorjem in štipen-
distom, se določijo s pisno pogodbo o 
štipendiranju.

(2) V pogodbi se v skladu s tem od-
lokom določijo pravice in obveznosti 
štipendista in štipenditorja.

27. člen

(1) Celoletna štipendija se izplačuje 
štipendistu mesečno za nazaj, pravi-
loma do desetega v mesecu. Štipen-
dija se izplačuje za vsako posamezno 
šolsko oziroma študijsko leto (vendar 
ne več kot 12 mesecev za posamezno 
študijsko leto) in v času absolventske-
ga staža oziroma dodatnega leta do 

konca rednega šolanja v skladu z 9. in 
10. členom tega odloka.

IX. OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA 

28. člen

(1) Štipendist je dolžan na začetku 
vsakega šolskega leta in ob vsaki 
spremembi podatkov, ki so bili podla-
ga za dodelitev celoletne štipendije, 
predložiti:

-  dijak: potrdilo o vpisu v naslednji 
letnik ter kopijo zadnjega šolskega 
spričevala,

-  študent: potrdilo o vpisu v nasle-
dnji letnik ter potrdilo o opravlje-
nih izpitih preteklega študijskega 
leta,

-  dijak, ki je pridobil štipendijo za 
socialno šibke dokončno odločbo 
tekočega leta pristojnega Centra 
za socialno delo o dodeljenem 
otroškem dodatku dijaku.

(2) Štipendist lahko spremeni izo-
braževalni program ali smer študija 
le na podlagi predhodnega soglasja 
štipenditorja.

29. člen

(1) Štipendist je dolžan opravljati tudi 
delovno prakso, ki traja do enega me-
seca v letu. Razporeditev štipendistov 
na delovno prakso opravi pristojni 
upravni organ v dogovoru s štipen-
disti in predstavniki javnih zavodov 
v občini.
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30. člen

(1) Če štipendist iz utemeljenih razlo-
gov (težki socialno-ekonomski pogoji, 
težja bolezen ali invalidnost, itd.) ne 
izpolnjuje študijskih in pogodbenih 
obveznosti, se mu izplačevanje šti-
pendije začasno ustavi.

(2) Pristojni organ lahko določi štipen-
distu rok, v katerem mora opraviti ob-
veznosti. V kolikor štipendist v roku 
ne izpolni obveznosti, izgubi pravico 
do štipendije.

31. člen

(1) Če štipendist iz neutemeljenih ra-
zlogov (po svoji volji ali krivdi prekine 
izobraževanje, ne izpolni pogojev za 
napredovanje v višji letnik, spremeni 
smer študija brez soglasja štipendi-
torja, itd.) ne izpolnjuje študijskih in 
pogodbenih obveznosti izgubi pravi-
co do štipendije.

(2) Štipendist izgubi pravico do šti-
pendije tudi v primeru, če ne izpol-
njuje pogojev iz 7. člena tega odloka 
oziroma pogojev in meril, ki so bili 
podlaga za dodelitev štipendije.

32. člen

(1) Pristojni organ odloči o začasni 
ustavitvi izplačevanja štipendije s 
sklepom in o izgubi pravice do štipen-
dije z odločbo.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega 
odstavka tega člena ima štipendist 
v roku 15 dni od prejema sklepa ozi-
roma odločbe pravico do pritožbe, o 
kateri odloča župan Občine Domžale.

33. člen

(1) Štipendist je v času prejemanja šti-
pendije dolžan obvestiti štipenditorja 
o spremembah, ki bi lahko vplivale na 
štipendijsko razmerje v roku 15 dni od 
nastanka spremembe.

X. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

34. člen

(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, 
preneha veljati Odlok o štipendiranju 
v občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09, 
11/12).

35. člen

(1) Dijaki in študenti, katerim je bila 
podeljena celoletna štipendija v skla-
du z določili Odloka o štipendiranju 
v občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09, 
11/12), razen dijakov in študentov, ki 
prejemajo štipendijo za socialno šib-
ke in štipendijo za dijake in študente 
kmetov, lahko prejemajo štipendijo 
najdlje do dosežene 5. ravni (dijaki) 
oziroma najdlje do dosežene 7. ravni 
(študenti) izobraževanja.

(2) Za nadaljevanje štipendiranja iz 
prejšnjega odstavka morajo dijaki 
in študenti izpolnjevati tudi pogoje 
tega odloka ter merilo doseženega 
uspeha iz 11. in 15. člena tega odloka, 
pri čemer se štipendiranje nadarjenih 
dijakov nadaljuje tudi v primeru splo-
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šnega prav dobrega uspeha pretekle-
ga šolskega leta.

36. člen

(1) Dijaki in študenti, ki so pridobili 
celoletno štipendijo za socialno šibke 
in štipendijo za dijake in študente 
kmetov v skladu z Odlokom o štipen-
diranju v občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 
9/09, 11/12) prejemajo štipendijo do 
zaključka izobraževanja na ravni, za 
katero jim je bila štipendija podeljena.

Za nadaljevanje štipendiranja morajo 
dijaki in študenti ob začetku novega 
šolskega leta oziroma študijskega 
leta izpolnjevati pogoj, da dohodek na 
družinskega člana v preteklem kole-
darskem letu ne presega celoletnega 
zneska 30% povprečne mesečne bruto 
plače preteklega leta v RS in redno 
opravljajo šolske oziroma študijske 
obveznosti, ne glede na uspeh. Pri-
stojni organ lahko pri odločitvi o 
nadaljevanju štipendiranja upošteva 
tudi priporočilo pristojnega centra za 
socialno delo.

37. člen

(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale, uporabljati pa se začne s 
šolskim oziroma študijskim letom 
2013/2014.

Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o štipendiranju v 
občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 11/14) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestni-
ku Občine Domžale in se prične upo-
rabljati s šolskim oziroma študijskim 
letom 2014/2015.

Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o štipendiranju v 
občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 5/15) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestni-
ku Občine Domžale in se prične upo-
rabljati s šolskim oziroma študijskim 
letom 2015/2016. 
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