Na podlagi Akta o ustanovitvi Ustanove dobrodelni županov sklad Polzela z dne 22. 10. 2013 in
Statuta Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela z dne 22. 10. 2013, je uprava Ustanove
Dobrodelni županov sklad Polzela dne 27. 7. 2017, sprejela naslednji

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, višino in načine dodelitve denarnih sredstev ter
podeljevanje štipendij dijakom in študentom iz Ustanove dobrodelni županov sklad Polzela (v
nadaljevanju: dobrodelni županov sklad).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat
letno, kot pomoč pri zagotavljanju boljšega socialnega standarda pomoči potrebnim.
Štipendija se podeli enkrat letno, za tekoče šolsko leto.
Sredstva za denarno pomoč in štipendije se zagotovijo iz prostovoljnih prispevkov podjetij in
posameznikov, donacij ter kot izkupiček dobrodelnih prireditev.
4. člen
Dobrodelni županov sklad podeljuje sredstva v obliki:
- denarne pomoči,
- štipendiranja.

II. DENARNA POMOČ

5. člen

Denarna pomoč je namenjena:
- za doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok,
- za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo
- za pomoč pri nakupu ozimnice in kurjave,
- za doplačilo najemnine za stanovanje in ostalih stroškov bivanja,
- za doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna, pa jih ne pokriva ZZZRS,
- za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
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6. člen
Do denarne pomoči so upravičeni:
- posamezniki in družine, ki so državljani Republike Slovenije in imajo prijavljeno stalno bivališče
v Občini Polzela in ki v Občini Polzela tudi stalno prebivajo,
- posamezniki in družine z nizkim socialnim standardom v primeru težke finančne situacije, ki
živijo v težkih stanovanjskih in drugih premoženjskih razmerah, oziroma katerih eksistenca je
ogrožena, v primeru različnih bolezni ali drugih težav,
- pomoči potrebni v primeru naravnih in drugih nesreč,
- dijaki in študenti (za nakup knjig, avtobusnih vozovnic in drugih stvari, ki so potrebne pri
šolanju),
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale
preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno
delo, nenadna izguba zaposlitve, smrt v družini, elementarne nesreče in druge posebne okoliščine.
7. člen
O dodelitvi in višini denarne pomoči odločajo člani uprave dobrodelnega županovega sklada (v
nadaljevanju: uprava) s sklepom in temelji na:
- dokazilih o upravičenosti,
- višini zbranih sredstev,
- podlagi subjektivne ocene članov uprave.
Izjemoma lahko v primerih, ko ni mogoče odlašati s pomočjo posamezniku oz. družini, o višini odloča
predsednik uprave dobrodelnega županovega sklada sam in o tem seznani upravo.
8. člen
Denarna pomoč se upravičencu lahko dodeli v znesku od 50 EUR do 1.000 EUR na njegov
transakcijski račun, ali se iz dobrodelnega županovega sklada poravnajo obveznosti upravičenca
neposredno upniku (izvajalec, dobavitelj, šola, organizator). Pri tem se praviloma upošteva naslednja
lestvica:
- ena oseba v gospodinjstvu: do 200 EUR,
- dve osebi v gospodinjstvu: do 300 EUR,
- tri osebe v gospodinjstvu: do 400 EUR,
- štiri ali več oseb v gospodinjstvu: do 500 EUR,
- primer naravne nesreče: do 1000 EUR.
9. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj z vlogo, ki mora vsebovati:
- ime, priimek, naslov vlagatelja, telefonsko številko,
- EMŠO in davčno številko vlagatelja,
- številko transakcijskega računa vlagatelja,
- podatke o družinskih članih,
- podatke o materialnem stanju vlagatelja,
- opis dejanskega stanja in priloge, ki izkazujejo premoženjsko stanje
- podpis vlagatelja.
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III. ŠTIPENDIJE
10. člen
Dobrodelni županov sklad podeljuje štipendije dijakom in študentom, ki so občani Občine Polzela ter
živijo v slabih premoženjskih razmerah.
O javnem razpisu, številu razpisanih štipendij in višini štipendij, odloča uprava s sklepom pred javno
objavo.
11. člen
Štipendije se podeljujejo na podlagi vloge, ki jih podajo upravičenci oziroma prosilci na javni razpis,
ki se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Štipendisti, ki že prejemajo štipendijo iz naslova dobrodelnega županovega sklada, lahko v
naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno kandidirajo na javnem razpisu.
12. člen
Vloge, prispele na javni razpis obravnava uprava.
Nepravočasno prejete vloge se zavržejo s sklepom. Vlagatelje nepopolnih oziroma nerazumljivih vlog
se pozove, da v roku 5 dni odpravijo pomanjkljivosti. V kolikor pomanjkljivosti v tem roku niso
odpravljene, se vloge zavržejo s sklepom.
Vloge, ki jih vlagajo mladoletni upravičenci, morajo biti opremljene s kontaktnimi podatki (ime,
priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) ter podpisane s strani njihovih zakonitih
zastopnikov oziroma pooblaščencev.
13. člen
Upravičenec do štipendije po tem pravilniku je vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status dijaka ali študenta
- je državljan Republike Slovenije,
- ima stalno prebivališče v Občini Polzela,
- je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno, ter
- živi v slabih premoženjskih razmerah.
14. člen
Slabe premoženjske razmere se presojajo glede na dohodek na družinskega člana, ki po tem
pravilniku predstavlja vsoto vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o
odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine v preteklem koledarskem letu
in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega
koledarskega leta, razen:
- dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodatka,
- dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za
rejenca),
- otroškega dodatka,
- pomoči ob rojstvu otroka,
- dodatka za nego otroka,
- sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.
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15. člen
Do štipendije niso upravičeni dijaki oziroma študenti:
- ki prejemajo kakršnekoli druge prejemke iz naslova državnega, občinskega ali drugega
zasebnega financiranja (npr: štipendijo, pokojnino, najemnino, rento…), razen v primeru, kot ga
določa drugi odstavek 16. člena tega pravilnika,
- katerega skupni letni prihodek na družinskega člana presega 10.000 EUR bruto,
- otroci ali bližnji sorodniki članov uprave Ustanove dobrodelnega županovega sklada Polzela.
16. člen
V primeru, da je na javni razpis prispelo vlog več kot je razpoložljivih štipendij, ima prednost
kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v zadnjih treh mesecih.
V primeru, da je je na javni razpis prispelo manj vlog kot je razpoložljivih štipendij, se upoštevajo tudi
vloge kandidatov, ki prejemajo kakršnekoli druge prejemke, pri čemer skupni letni prihodek na
družinskega člana ne presega 10.000 EUR bruto.
17. člen
Kandidatu, ki je kandidiral na razpisu za dodelitev štipendije, uprava izda sklep.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, katero lahko vloži kandidat v roku 15 dni od prejema.
O pritožbi zoper sklep odloča predsednik uprave. Odločitev je dokončna.
18. člen
Pogodbo o dodelitvi štipendije s štipendistom sklene predsednik uprave.
Štipendije se izplačujejo za eno šolsko leto, in sicer:
- za dijake, od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta ter
- za študente, od 1. 10. tekočega leta do 30. 9. naslednjega leta.
19. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije v primeru:
- da po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
- da navaja neresnične podatke,
- da se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na dodelitev oziroma prejemanje štipendije,
sporočiti predsedniku uprave dobrodelnega županovega sklada najkasneje v roku 15 dni od nastanka
razloga, v nasprotnem primeru mora vse neupravičeno izplačane zneske štipendij vrniti na račun
dobrodelnega županovega sklada.
20. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku, zaradi objektivnih razlogov (težki
ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost, smrt) se na njegovo pisno prošnjo lahko delno
ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali
omogoči obročno vračanje štipendije.
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O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči uprava na predlog
predsednika uprave.
21. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega leta, za katerega mu je bila podana štipendija, predložiti
dobrodelnemu županovemu skladu spričevalo ali dokazilo končanju letnika ali maturi, oz. dokazilo o
zaključku študija in potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni.

VI. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz Ustanove
Dobrodelni županov sklad Občine Polzela z dne 24. 10. 2013.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Polzela, 27. 7. 2017

Jože Kužnik l.r.
Predsednik uprave
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