št. 2 II leto 4
Ilirska Bistrica,
31. 03. 2011

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010), na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa
Snežnik št. 4/06), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
4. seji dne 10.03.2011 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih
štipendij (Uradne objave Občine Ilirska
Bistrica, glasilo Bistriški odmevi, št. 13,
leto 2, 30.12.2009)
1. člen
Za 26. členom Pravilnika se doda novo poglavje in novi 27.
člen, 28. člen, 29. člen in 30. člen, ki se glasijo:
X. DODELJEVANJE SPODBUD ZA USPEŠNO ZAKLJUČEN
LETNIK ŠOLANJA OZ. ŠTUDIJA
27. člen
(dodelitev spodbud)
Dijakom in študentom, ki se prijavijo na Javni razpis za
kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica in vsaj delno
ustrezajo razpisanim programom in jim ni bila dodeljena
kadrovska štipendija se lahko, v primeru ostanka sredstev na
proračunski postavki namenjeni kadrovskim štipendijam,
dodeli spodbuda za uspešno zaključen letnik šolanja oziroma
študija, razen dijakom in študentom, ki so prejemniki
katerekoli druge štipendije.
Spodbuda se jim dodeli za šolsko oziroma študijsko leto, za
katero je bil izveden javni razpis.

28. člen
(višina spodbud)
Višina spodbude za dijake, ki se jim jo izplača v enkratnem
znesku na koncu šolskega leta znaša največ 30% bruto
zajamčene plače mesečno, za študente pa največ 40% bruto
zajamčene plače mesečno. Višino spodbud se določi na
podlagi razpoložljivega ostanka sredstev na proračunski
postavki namenjeni kadrovskim štipendijam, vendar lahko ta
spodbuda znaša največ 30% bruto zajamčene plače za dijake
mesečno in največ 40% bruto zajamčene plače za študente
mesečno.

29. člen
(pogoj za pridobitev spodbude)
Spodbuda se dodeli na podlagi prejetega potrdila o uspešno
zaključenem šolanju oziroma študiju ter potrdilu o vpisu v
naslednji letnik, s sklepom o upravičenosti do spodbude, na
podlagi katerega se s posameznim dijakom oziroma
študentom sklene pogodbo o dodelitvi spodbude.

30. člen
(zaposlitev prejemnikov spodbude)
V kolikor se po zaključenem šolanju izkažejo potrebe po
zaposlitvi kadra, kateremu je bila dodeljena spodbuda, se je
prejemnik spodbude dolžen na Občini Ilirska Bistrica oziroma
v zavodih, katerih ustanovitelj je Občina, zaposliti za
obdobje, ki je enako obdobju za katero je prejel spodbudo.
Prav tako lahko Občina Ilirska Bistrica v primeru povečanega
obsega dela v občinski upravi, v času počitnic pozove
prejemnika spodbude, da opravlja počitniško delo oziroma
prakso.

2. člen
(prehodne in končne določbe)
Spodbude se dodeli tudi dijakom in študentom, ki vsaj delno
ustrezajo razpisnim programom, na katere so se prijavili s
prijavo na Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska
Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011 in jim
štipendija ni bila dodeljena, ob predložitvi dokazil o uspešno
zaključenem šolanju oziroma študiju ter potrdila o vpisu v
naslednji letnik, razen dijakom in študentom, ki so
prejemniki katerekoli druge štipendije.

3. člen
(uveljavitev pravilnika)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju kadrovskih štipendij se objavi v bistriškem
občinskem glasilu Bistriški odmevi in začne veljati naslednji
dan po objavi.
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