Na podlagi določb Statuta Pomurske izobraževalne fundacije, regijske štipendijske sheme,
ustanove in sklenjene Pogodbe o sodelovanju na področju štipendiranja študentov iz Občine
Tišina med Občino Tišina in Pomursko izobraževalno fundacijo z dne 17. 10. 2013, je Uprava
Pomurske izobraževalne fundacije na svoji seji dne 18. 10. 2013 sprejela naslednji

PRAVILNIK
o štipendiranju študentov iz Občine Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij študentom s stalnim
prebivališčem na območju Občine Tišina ter pravice in obveznosti štipendista (študenta),
štipenditorja (Pomurska izobraževalna fundacija - PIF) in donatorja (Občina Tišina).
2. člen
(1) Štipendije se podelijo za eno študijsko leto.
(2) Štipendije se podeljujejo za študij v Republiki Sloveniji in v tujini.
(3) Študent lahko prejema štipendijo le ob prvem vpisu v posamezni letnik ter v status
absolventa na določeni stopnji študija.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavlja Občina Tišina v okviru vsakoletnega proračuna
občine.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ TER DOLOČITEV VIŠINE
ŠTIPENDIJE
4. člen
(1) Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati s statusom študenta dodiplomskega in
podiplomskega študija, ki:
-

imajo stalno prebivališče na območju Občine Tišina;
niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in
izpolnjujejo ostale pogoje določene z razpisom.

5. člen
(1) Prioritetna lestvica za dodelitev štipendije se določi glede na skupno število točk, ki jih
dosežejo prosilci. Največje možno število točk, ki jih prosilec lahko doseže je 100. Prioritetna
lestvica se določi glede na naslednje kriterije:
-

študijski uspeh (do 40 točk),
skladnost študijskega področja s potrebami regije (do 30 točk),
dosedanje sodelovanje z regijo (do 20 točk).
nadpovprečni znanstveno raziskovalni uspehi (do 10 točk).

6. člen
(1) Študijski uspeh se določi glede na doseženo povprečno oceno in sprotnost študija, in sicer:
1. točke za študijski uspeh se določijo tako, da se povprečna ocena študija pomnoži s
količnikom, ki se določi tako, da se letnik v katerega je študent vpisan deli s številom let
študija (čas od prvega vpisa), ta zmnožek se na koncu pomnoži s 4;
2. točkeza študente 1. letnika podiplomskega študija se določijo po postopku iz prejšnje točke
tega odstavka upoštevaje povprečno oceno doseženo na izpitih dodiplomskega študiju;
3. število točk za študente 1. letnika dodiplomskega študija se določi glede na učni uspeh v
srednji šoli, in sicer tako, da se vsota povprečnih zaključnih ocen posameznih letnikov
pomnoži z 2.
(2) Skladnost študijskega področja s potrebami regije se meri glede na deficitarnost poklica za
katerega se prosilci izobražujejo. Glede na deficitarnost so poklici razvrščeni v tri razrede:
nizka, srednja in visoka stopnja deficitarnosti. Točke za skladnost študijskega področja s
potrebami regije se določijo tako, da se točke, ki jih je prosilec dosegel iz naslova študijskega
uspeha pomnožijo s količniki: 0,25 za nizko, 0,50 za srednjo in 0,75 za študijske smeri visoke
stopnje deficitarnosti. Največje število točk, ki jih prosilec lahko doseže iz tega naslova je 30.
(3) Dosedanje sodelovanje z regijo se vrednoti glede na izkazano sodelovanje prosilca s
podjetji ali drugimi organizacijami v Občini Tišina ali Pomurju. Sodelovanje se vrednoti
glede na potrdila izdana s strani podjetij, ustanov, društev ali drugih organizacij, s katerimi je
prosilec sodelovalv preteklem letu. Število točk, ki jih prosilec dobi iz naslova dosedanjega
sodelovanja z regijo se določi primerjalno, relativno glede na vse prosilce. Največje število
točk, ki jih prosilec lahko doseže iz tega naslova je 20.
(4) Prosilcem, ki so bili v času študija za svoje delo in študijske uspehe posebej nagrajeni ali
imajo nadpovprečne znanstvenoraziskovalne uspehe se to ovrednoti z največ 10 točkami.

7. člen
Višina štipendije se določi glede na število doseženih točk in višino zagotovljenih sredstev v
proračunu.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
8. člen
(1) Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu
štipendij sprejme predsednik uprave PIF.
(2) Objavljen javni razpis mora vsebovati: predmet razpisa, pogoje za pridobitev štipendije,
zahtevano dokumentacijo ter roke in način oddaje vlog.
9. člen
(1) Prispele vloge v skladu s pogoji in kriteriji tega pravilnika ter javnega razpisa obravnava
Strokovna komisija za štipendiranje. Strokovna komisija določi prioritetno listo prejemnikov
in odloči o dodelitvi štipendij.
(2) Strokovno komisijo za štipendiranje imenuje uprava PIF. Strokovno komisijo sestavljajo
trije člani, od tega dva predstavnika PIF in en predstavnik Občine Tišina.
(3) Strokovna komisija za štipendiranje sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Komisija je sklepčna, če je navzoča večina članov komisije.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA, ŠTIPENDITORJA IN DONATORJA
10. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tišina kot donatorjem, PIF kot štipenditorjem
in študentom kot štipendistom, se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
11. člen
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
-

ne zaključi letnika, za katerega je prejel štipendijo,
ob prijavi posreduje neresnične podatke,
brez opravičljivega razloga ni pripravljen sodelovati na projektih, razpisanih s strani
Občine Tišina ali PIF.

(2) V primerih navedenih v prejšnjem odstavku je štipendist dolžan vrniti že prejeto štipendijo
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

(3) V primeru, da štipendist ni uspešno zaključil letnika za katerega je prejel štipendijo, mu
komisija na njegovo prošnjo lahko podaljša rok za izpolnitev te obveznosti za obdobje enega
študijskega leta. V kolikor štipendist v tem dodatnem roku uspešno zaključi letnik mu
štipendije ni potrebno vrniti. Prošnja štipendista mora biti obrazložena, iz nje morajo izhajati
opravičljivi razlogi zaradi katerih ni uspel uspešno zaključiti letnika v rednem roku.
(4) Štipendist je dolžan sporočiti štipenditorju vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje
štipendije, najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme uprava PIF.

Predsednik uprave PIF
pom. akad. dr. Mitja Slavinec

