
Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2016, z dne 25. 10. 2016 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 Uradni list RS, št. 100/05,                      
s spremembami in dopolnitvami) ter 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel,     
št. 08/2015 UPB2), je Občinski svet Občine Kostel na 16. redni seji, dne 20. 10. 2016, sprejel 
 
 

PRAVILNIK  
O DENARNEM PRISPEVKU ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE  

 V OBČINI KOSTEL 
 

1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje vsakoletnega prispevka za dijake in študente z območja 
Občine Kostel. Določa upravičence in pogoje za pridobitev in postopek za uveljavitev prispevka. 

 

2. člen 
Denarni prispevek za dijaka in študenta je vsakoletni prispevek Občine Kostel, s katerim se zagotovi 
dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi knjig, učil in namestitve za 
redno srednješolsko izobraževanje oz. študij. 

 

3. člen 
Pravico do izplačila prispevka v Občini Kostel uveljavlja dijak oz. redni študent ne glede na kraj in 
državo srednješolskega izobraževanja oz. študija, za vsak letnik na posamezni stopnji izobraževanja 
samo enkrat. 
Podpisnik vloge za mladoletnega dijaka  je eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga 
dijaku določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z dijakom državljana Republike Slovenije 
in da imata stalno prebivališče na območju Občine Kostel; pogoj za študenta pa je, da je državljan 
Republike Slovenije in da ima stalno prebivališče na območju Občine Kostel. 
 

4. člen 
Dijak oz. študent uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih 
dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Kostel.  
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega srednješolskega izobraževanja 
oz. študijskega leta, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s 
sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna. 
 

5. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Občinska uprava nakaže prispevek na osebni 
račun vlagatelja/ice. 
 

6. člen 
Denarni prispevek se dodeli na način: 
 

- dijaki, ki se šolajo v Kočevju – 100 EUR letno, 
- dijaki in študenti, ki se šolajo oz. študirajo v oddaljenejših krajih – 200 EUR letno. 
 
Denarni prispevek se izplača v 30-ih dneh od izdaje odločbe v enkratnem znesku.  
 

7. člen 
Zoper odločbo je možna pritožba, ki jo vlagatelj vloži v roku petnajstih dni po vročitvi odločbe na 
župana Občine Kostel. 
 

8. člen 
Za sredstva, dodeljena v letu 2016, je rok za vložitev vloge 30 dni po pričetku veljave tega pravilnika. 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Kostel, uporablja pa se od  
1. 9. 2016 dalje. 
 
 
Številka: 605-1/2016-1 
Vas, 21. 10. 2016 

Županja  
        Občine Kostel 
      Lilijana Butina, l.r. 


