Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE), 7., 16. in 119. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14 in 66/16), 8., 16.
in 88. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/2016) ter 6., 14 in 104.člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/2010 – UPB in 27/2016) so Občinski svet Občine Črnomelj, na ___ seji dne ___ 2021,
Občinski svet Občine Metlika, na ___ seji dne ___ 2021 ter Občinski svet Občine Semič, na ___ seji dne ___
2021 sprejeli naslednji

Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom
Srednje šole Črnomelj, program gimnazija
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1)
S tem odlokom Občine Črnomelj, Metlika in Semič enotno urejajo pogoje za dodeljevanje denarnih
spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, ki obiskujejo program gimnazije, upravičence, višino spodbud,
postopek dodeljevanja in medsebojne obveznosti upravičencev in občin.
Obrazložitev: Pravno podlago za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom predstavlja 21. člen Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) – v nadaljevanju ZLS, ki
določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s
splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V deseti alineji drugega odstavka istega člena je določeno,
da občina pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost
na svojem območju. Enaka pristojnost je opredeljena v Statutih občin Črnomelj, Metlika in Semič (16. člen
Statuta Občine Črnomelj, 16. člen Statuta Občine Metlika ter 6. člen Statuta Občine Semič). V skladu z
določbami statutov občine urejajo na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti z odloki.
2. člen
(spolna slovnična oblika)
(1)
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in
žensko slovnično obliko.
Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil veljavnega Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki zahtevajo dosledno uporabo
izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski in moški jezikovni spolni obliki.
2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PREJEMANJE SPODBUD TER POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE
SPODBUDE
3. člen
(upravičenci in pogoji za prejemanje spodbude)
(1)

(2)

Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je vpisan v 1. letnik programa gimnazija na Srednji šoli Črnomelj,
- ob vpisu v 1. letnik ni starejši od 17 let.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli druge štipendije.

Obrazložitev: Prejemniki denarne spodbude so vsi dijaki, vpisani v program gimnazije, ki niso starejši od 17.
let. Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi, če so prejemniki katerekoli druge štipendije.
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4. člen
(Pogoji za nadaljnje prejemanje spodbude)
(1) Prejemniku pripada spodbuda od dodelitve do izteka izobraževalnega programa s tem, da mora za
prejemanje spodbude v nadaljnjih letnikih šolanja prijavitelj izpolnjevati naslednji pogoj:
- imeti mora povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3,5.
(2) Pravico do nadaljnje spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.
Obrazložitev: Prejemniki denarne spodbude jo lahko prejemajo tudi v 2., 3. in 4. letniku izobraževanja, v kolikor
imajo povprečje ocen vseh opravljenih predmetov najmanj 3,5. Pravico do nadaljnjega prejemanja spodbude
lahko dijaki prav tako uveljavljajo tudi, če so prejemniki katerekoli druge štipendije.
5. člen
(Mirovanje ali prenehanje pravice do spodbude)
(1) V primeru, da dijak ne izpolnjuje pogoja povprečja ocen v preteklem šolskem letu, mu pravica do
spodbude miruje in jo lahko ponovno uveljavlja naslednje leto v primeru izpolnjevanja pogojev.
(2) Prejemnik izgubi pravico do spodbude v naslednjih primerih:
- če se izpiše ali je izključen iz šole,
- če se ugotovi, da je denarno spodbudo prejel na osnovi neresničnih podatkov in ni izpolnjeval pogojev
za pridobitev spodbude.
(3) V primeru izpisa ali izključitve med šolskim letom izgubi pravico do spodbude z naslednjim mesecem od
dneva izpisa oziroma izključitve. V primeru izgube pravice zaradi navajanja neresničnih podatkov ali
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev prejemnik izgubi pravico do spodbude z mesecem, v katerem je
izdan dokončen sklep o prenehanju oziroma izgubi pravice.
(4) V primeru izpisa ali izgube pravice do spodbude zaradi navajanja neresničnih podatkov ali ugotovitve o
neizpolnjevanju pogojev, je prejemnik dolžan vrniti prejete spodbude skupaj z obrestmi po zakonski
zamudni obrestni meri od dneva pravnomočnosti sklepa o prenehanju oziroma izgubi pravice.
Obrazložitev: V primeru, da v preteklem letu dijak ne doseže povprečne ocene vseh predmetov 3,5, mu pravica
do spodbude miruje in jo lahko uveljavlja v naslednjem letu, v kolikor izpolnjuje pogoje. Prejemnik izgubi
pravico do prejemanja denarne spodbude z naslednjim mesecem od dneva izpisa oziroma izključitve oziroma
z mesecem v katerem se dokončno ugotovi prenehanje oziroma izguba pravice do spodbude. V primeru izpisa
ali izgube pravice do spodbud zaradi ugotovitve navajanja neresničnih dejstev o izpolnjevanju pogojev je
prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva z zakonsko zamudno obrestno mero od dneva pravnomočnosti
sklepa o prenehanju oziroma izgubi pravice.
3. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN VIŠINA SPODBUDE
6. člen
(zagotavljanje sredstev v občinskih proračunih)
(1)
Sredstva za spodbude se zagotovijo v vsakoletnih proračunih Občine Črnomelj, Občine Metlika in
Občine Semič (v nadaljevanju: Občine).
(2)
Posamezna Občina zagotavlja sredstva za dijake, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in
del sredstev za dijake, ki imajo stalno prebivališče izven območja Občin.
(3)
Sredstva za dijake s stalnim prebivališčem v drugih občinah zagotavljajo vse tri občine skupaj v deležu
3:2:1.
(4)
Občina Črnomelj zagotovi sredstva v proračunu in dodeljuje spodbude upravičencem iz drugih občin,
Občini Metlika in Semič pa refundirata stroške Občini Črnomelj skladno z deležem, določenim v predhodnem
odstavku, in sicer mesečno, na podlagi zahtevka in poročila o dodeljenih spodbudah v preteklem mesecu.
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Obrazložitev: ZLS v 57. členu določa da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne
porabe občine zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom. Občine bodo na podlagi tega
odloka zagotavljale obseg sredstev za financiranje denarnih spodbud za dijake programa gimnazije, ki imajo
stalno prebivališče na območju posamezne občine. Sredstva za dijake iz drugih občin bodo občine Črnomelj,
Metlika in Semič zagotavljale v deležu 3:2:1 in jih refundirale Občini Črnomelj mesečno.
7. člen
(višina spodbude in način izplačila)
(1)
Višina spodbude znaša 100 evrov mesečno na dijaka.
(2)
Spodbude se podeljujejo za obdobje enega šolskega leta oziroma za posamezni letnik šolanja.
(3)
Spodbuda se izplačuje vsakega 10. v mesecu za tekoči mesec, in sicer za obdobje 12 mesecev, tj. od
septembra do avgusta. V primeru da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po roku za izplačilo, se
najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa in podpisu pogodbe izplačajo vse zapadle mesečne
spodbude v enkratnem znesku.
Obrazložitev: Višina spodbude znaša 100€ mesečno na dijaka in se podeljuje za vsako leto oziroma letnik
šolanja posebej. Podano je pooblastilo občinskim svetom, da s sklepom po potrebi usklajujejo višino spodbude,
da za to ni potrebno sprejemati sprememb in dopolnitev odloka. Spodbude se podeljujejo za obdobje 12
mesecev (september -avgust). Spodbude se izplačujejo mesečno do 10. v mesecu za tekoči mesec. V primeru,
da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po 10. septembru ali še kasneje (recimo po 10. oktobru), se vse
zapadle mesečne spodbude izplačajo v enkratnem znesku v roku najkasneje 15 dni po pravnomočnosti sklepa
in podpisu pogodbe.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA SPODBUD
8. člen
(javni poziv)
(1)
Postopek dodeljevanja spodbud poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh
Občin, praviloma v začetku šolskega leta.
(2)
Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave Občine Črnomelj, podpišejo pa ga župani vseh
treh občin. Vsebovati mora pogoje, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok
sprejemanja prijav ter obrazec prijave.
Obrazložitev: Postopek dodeljevanja poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh vseh
treh občin, praviloma v začetku šolskega leta. Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave Črnomelj
v soglasju z ostalima občinskima upravama, podpišejo pa ga župani oziroma županja. Vsebovati mora pogoje,
navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok sprejemanja prijav ter obrazec prijave.
9. člen
(prijave na javni poziv)
(1)
Vlagatelji oziroma dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj, Metlika ali Semič se
prijavijo na javni poziv pri občini, na območju katere imajo prijavljeno stalno prebivališče.
(2)
Vlagatelji oziroma dijaki, ki imajo stalno prebivališča izven območja občin Črnomelj, Metlika ali Semič,
podajo vlogo pri Občini Črnomelj.
Obrazložitev: Vlagatelji oziroma dijaki, ki so občani ene od občin, ki razpisujejo spodbude, se prijavijo na javni
poziv v svoji občini. Ostali vlagatelji oziroma dijaki, ki so občani drugih občin, se prijavijo pri Občini Črnomelj.
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10. člen
(komisija za vodenje postopka)
(1)
Postopek dodeljevanja spodbud vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Sestavljajo
jo zaposleni v občinski upravi posamezne občine.
(2)
Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v
določenem roku ustrezno dopolnijo.
(3)
Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v skladu s pogoji za pridobitev spodbude
komisija pripravi poročilo ter predlog dodelitve spodbud.
Obrazložitev: Za vodenje postopka se oblikuje tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vsaka občina imenuje
svojo komisijo. Naloga komisije je da pregleda vloge, po potrebi zahteva dopolnitve in pripravi predlog
odločitve.
11. člen
(sklep o dodelitvi denarne spodbude ali izgubi pravice)
(1)
Na podlagi poročila komisije iz tretjega odstavka 10. člena, izda direktor občinske uprave sklepe o
dodelitvi spodbud ter sklepe o zavrnitvi ali zavrženju prijave. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni
od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
(2)
Sklep o izgubi oziroma prenehanju pravice izda direktor občinske uprave. Zoper sklep je dovoljena
pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
Obrazložitev: Upravno odločitev o dodelitvi ali prenehanju pravice do denarne spodbude izda na prvi stopnji
direktor občinske uprave. Na drugi stopnji o pritožbi odloča župan občine, ki je sklep izdala.
12. člen
(pogodba)
(1)
Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi spodbude sklene Občina z upravičencem pogodbo o dodelitvi
denarne spodbude.
(2)
V pogodbi se določijo višina sredstev, čas prejemanja spodbude in druge njune medsebojne pravice
ter obveznosti.
(3)
Podpisana pogodba je pogoj za pričetek izplačevanja spodbude.
(4)
S prejemniki spodbud, ki imajo stalno prebivališče izven občin Črnomelj, Metlika ali Semič sklene
pogodbo Občina Črnomelj.
Obrazložitev: Vsaka od občin sklene s prejemniki denarne spodbude pogodbo, s katero uredijo medsebojne
pravice in obveznosti skladno z odlokom. Z dijaki, ki imajo stalno prebivališče izven občin Črnomelj, Semič ali
Metlika, sklene pogodbo Občina Črnomelj. Mladoletniki so od 15 leta omejeno poslovno sposobni. Po sodni
praksi to pomeni, da lahko sklepajo pravne posle, ki niso tako pomembni, da lahko bistveno vplivajo na
mladoletnikovo življenje, ali so takšni, da ne vplivajo na njegovo življenje tudi po polnoletnosti. V vseh drugih
primerih pa otrok med petnajstim in osemnajstim letom nima polne poslovne sposobnosti in tudi ne procesne
sposobnosti in ga mora pri sklepanju poslov zastopati starš ali drug zakoniti zastopnik, sicer so takšni posli
nični.
13. člen
(uporaba določb zakona o upravnem postopku)
(1)
Za vsa vprašanja glede postopka dodeljevanja denarnih spodbud, v kolikor ni v tem odloku drugače
določeno, se smiselno uporabljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku.
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Obrazložitev: Odlok določa postopek dodeljevanja denarnih spodbud dijakom.. V kolikor ni s tem odlokom
drugače določeno, se za vsa vprašanja glede postopka uporabljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o
splošnem upravnem postopku.
5. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prehodna določba)
(1)
S podeljevanjem denarnih spodbud se prične v šolskem letu 2021/2022, in sicer vsem dijakom
vpisanim v 1. letnik programa gimnazija. V šolskem letu 2022/2023 se spodbude podeljujejo dijakom
vpisanim v 1. letnik, ter dijakom 2. letnika, v šolskem letu 2023/2024 dijakom 1., 2. in 3. letnika. Od šolskega
leta 2024/2025 naprej, se spodbude podeljujejo dijakom vpisanim v 1., 2., 3. in 4. letnik v skladu s pogoji tega
odloka.
Obrazložitev: Denarne spodbude v šolskem letu 2021/2022 prejmejo le dijaki 1. letnika, kasneje v naslednjih
letih tudi dijaki v višji letnikih, se pravi v šolskem letu 2022/2023 že dijaki 1. in 2. letnika, nato v šolskem letu
2023/2024 dijaki 1., 2. in 3. letnika in v šolskem letu 2024/2025 dijaki v vseh letnikih.
15. člen
(sprejetje in objava odloka)
(1)
Ta odlok se po sprejemu v enotnem besedilu na Občinskih svetih Občin Črnomelj, Metlika in Semič
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)
Za objavo odloka se pooblasti župana Občine Črnomelj.
Obrazložitev: Odlok se sprejema v enotnem besedilu na občinski svetih vseh treh občin. Po sprejetju odloka
na Občinskih svetih vseh treh občin župan Občine Črnomelj objavi odlok v imenu vseh treh občin v Uradnem
listu RS.
16. člen
(pričetek veljave odloka)
(1)

Ta odlok stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena ZLS, ki določa, da morajo biti statut in drugi
predpisi občine objavljeni v uradnem glasilu občine, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
Št.:_____________
Datum:_____________

Občina Črnomelj
župan
Andrej Kavšek

Št.:_____________
Datum:_____________

Občina Metlika
župan
Darko Zevnik

Št.:_____________
Datum:_____________

Občina Semič
županja
Polona Kambič
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