
A1enka RESINOVIe! REZA. vodja svetniSke slrupine USTA REZA

Datum: 26. 10. 2017

OSe!INSKEMU SVETU

OSe!INE DOMZALE

ZADEVA: ODLOK 0 SPREMEMSAH ODLOKA 0 SYIPENDIRANJU V
OSe!INI DOMZALE - SKRAJ~ANIPOSTOPEK

NAMEN: OSRAVNAVAINSPR~EM

PRAVNA PODLAGA: 20. clen Statuta ObCine Domiale (Ur. vestnik ObCine Domiale.
st. 9/11-UPS2)

PREDLAGATEU: Alenka RESINOVIe! REZA, vodja svetniike sku pine LlSTA REZA

POROe!EVALKA: Alenka RESINOVIC REZA, vodja svetniike skupine LlSTA REZA

DELOVNO TELO: Odbor za druibene dejavnosti

Statutarno pravna komisija

FINANe!NE POSLEDICE: ni neposrednih financnih posledic

OSRAZLOZITEV:

Za dijake in students, ki imajo prijavljeno stalno prebivalisce v Obcinl Domzale, vsako solsko
leto Obdna Domzaie na podlagi Odloka 0 stipendiranju v obdni Domzale (Uradni vestnik
Obcine Domzale, st. 6/15 - uradno preciseeno besedilo 1, 3/17) objavi razpis za dodelitev
celoletnih obcinskih stipendi].

Odlok, ki je omenjen v prejsnjem odstavku, ima eno veliko napako - sporna je 6. alineja 1.
odstavka 7. elena, ki pravi, da lahko dijaki in studenti obdnsko stipendiio pridobijo zgoij v
primeru, da ne prejemajo nobene druge izmed stipendij. Omenjeni odstavek verjetno izhaja iz
bivseqa nacionalno veljavnega Zakona 0 stipendiranju (ZStip), ki je zelo strogo omejeval, katere
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stipendile se lahko kombinirajo in za veliko vecino to rnoznost izkljucil. A na driavni ravni seje
to z ucnirn oz. studijskim letom 2014/15 uredilo. Spremembe so nastale ob sprejetju novega
lakona 0 stipendiraniu (lStip-1). Tako se lahko kombinira skorajda vse stipendl]e z vsemi.

Zato menim, da je prisel cas, da taksno pravno dolodlo odstranimo tudi iz obCinskega odloka
o stipendiranju in dijakom ter studentom, prejemnikom obCinskih stipendij, ornoqodrno, da
hkrati Z obCinsko prejemajo tudi drfavno, kadrovsko ali pa stipendiio za deficitarne poldice.
Katerokoli - to jim bo namrec ornoqodlo visje denarne prejemke in v nadaljevanju visji nivo
iivljenjskega sloga, kar pa je vse prej kot slabo.

Ker gre v doticnem primeru za manj zahtevno spremembo odloka, predlagamo sprejem Odloka
o spremembah Odloka 0 stipendiranju v obCini Dornzale v skrejsanem postopku, skladno s 164.
denorn Poslovnika Obdnskeqa sveta Obdne Domzale (Uradni vestnik Obdne Domiale, st
02/12 - uradno preciSceno besedilo 2).

PREDLOGSKLEPA:

ObCinski svet Obtine Domble sprejme Odlok 0 spremembah Odloka 0 stipendiranju v
obcini Domble.

VODJA SVETNI~KE SKUPINE

Alenka RESINOVle REZA



Na podlagi 20. elena Statuta Obcine Domiale (Uradni vestnik ObCine Domiale, st. 9/11 -

uradno preciseeno besedilo 2) je ObCinski svet Obcine Domiale na svoji _. seji dne
_____ sprejel

ODLOK

o SPREMEMBAH ODLOKA 0 ~TlPENDIRANJU V OBelNI DOM2ALE

1. den

V Odloku 0 stipendiranju v obdni Domiale (Uradni vestnik Obdne Domiale, st. 6/15 -
uradno preeiseeno besedilo 1, 3/17) se 7. elen spremeni, tako da se glasi:

»Obcina Dornzale podeljuje celoletne stipendije kandidatom pod pogoji, da

- so driavljani Republike Siovenije,

- so vpisani kot dijaki ali studenti za polni ucni ali studijski cas,

- ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma strokovne sole ali gimnazije niso starejsl od

18 let ter kandidatom, ki ob prvem vpisu v prvi letnik visjesolskega ali visokosolskeqa

lzobrazevania oziroma ob prvem vpisu na prvo ali drugo stopnjo izobrazevama niso starejsi
od 26 let,

- imajo stalno preblvalisce v obdni Domiale,

- niso zaposleni.«

2. den

Ta odlok pricne veijati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Obdne Domiale.

OBCINA DOMlALE

ObCinski svet

Stevilka:

Datum:
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