Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 3. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v
Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/12 s spremembami) je Občinski svet Občine Jesenice na svoji 9. redni
seji, dne 12.12.2019 sprejel

LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2020
1. UVOD
Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. list RS,
št. 84/12 s spremembami) se na ravni lokalne skupnosti določi Letni program izobraževanja
izobraževanje v občini Jesenice. Ta določa:
 vrste denarnih pomoči za katere bodo namenjena proračunska sredstva,
 predvideno število prejemnikov,
 čas prejemanja denarnih pomoči,
 vire financiranja in
 višino sredstev namenjenih za posamezno vrsto denarnih pomoči namenjenih izobraževanju.
2. VRSTE DENARNIH POMOČI
V Letni program izobraževanja v občini Jesenice se v letu 2020 vlagateljem, to je fizičnim osebam, ki
imajo stalno prebivališče v občini Jesenice, sofinancira izobraževanje za naslednje izobraževalne
programe:
A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ (za zaposlene v javnih zavodih s sedežem v občini Jesenice
za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje in je izobraževanje v interesu delodajalca);
B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA (tečaji, ki so v interesu
javnega zavoda v katerem je vlagatelj zaposlen ali je bil tečaj povezan z izobraževanjem v kolikor
je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali so se tečaja udeležili občani s statusom brezposelne osebe
in so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje; seminarji, ki so v
interesu javnega zavoda v katerem je vlagatelj zaposlen ali je bil seminar povezan z izobraževanjem
v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali so se seminarja udeležili občani s statusom
brezposelne osebe in so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje;
tekmovanja v znanju, ki so v interesu javnega zavoda v katerem je vlagatelj zaposlen ali je bilo
tekmovanje v znanju povezano z izobraževanjem v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali
so se tekmovanja v zanju udeležili občani s statusom brezposelne osebe in so bili prijavljeni v
evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje in strokovne ekskurzije ali druge
dopolnilne izobraževalne oblike, ki so v interesu javnega zavoda v katerem je vlagatelj zaposlen ali
je so bile povezane z izobraževanjem v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali so se
strokovnih ekskurzij ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblik udeležili občani s statusom
brezposelne osebe in so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje);
C. DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE (za študente Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin).
3. PREDVIDENO ŠTEVILO PREJEMNIKOV
A. Denarne pomoči za izredni študij
Za sofinanciranje izrednega študija so v letu 2020 predvideni 4 prejemniki.
B. Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja
Za sofinanciranje drugih oblik izobraževanja in usposabljanja je v letu 2020 predvidenih 9
prejemnikov.
C. Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje
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Za sofinanciranje rednega in izrednega študija 2. bolonjske stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angela
Boškin sta v letu 2020 predvidena 2 prejemnika.
4. ČAS PREJEMANJA DENARNIH POMOČI
A. Denarne pomoči za izredni študij
Denarno pomoč za izredni študij se vlagatelju podeli za posamezno leto študija v študijskem letu
2020/2021.
B. Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja
Denarno pomoč za druge oblike izobraževanja in usposabljanja se vlagatelju podeli, za že opravljeno
usposabljanje v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
C. Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje
Denarno pomoč za redni in izredni študij se vlagatelju podeli za posamezno leto študija v študijskem
letu 2020/2021.
5. VIRI FINANCIRANJA
Sredstva za financiranje denarnih pomoči za izobraževanje se zagotovijo v proračunu Občine Jesenice
za leto 2020 (Proračunska postavka 6570 Študijske pomoči, konto 411999 Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom).
6. VIŠINA SREDSTEV NAMENJENIH ZA POSAMEZNO VRSTO DENARNIH POMOČI NAMENJENIH
IZOBRAŽEVANJU

A

Ime programa
Denarne pomoči za izredni študij

B

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja

6.300,00

C

Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje

1.800,00

SKUPAJ

Višina v EUR
1.900,00

10.000,00

7. DRUGE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja v občini Jesenice se razdelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa ter na podlagi vrednotenja prispelih vlog v skladu z veljavnimi merili.
V primeru, da po izvedenem vrednotenju vlog po merilih, sredstva za posamezno vrsto pomoči
ostanejo nerazdeljena, se ostanek sredstev na predlog Komisije za pripravo in vodenje postopka pri
dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice ter v skladu z določili Odloka o proračunu
občine Jesenice za leto 2020 lahko prerazporedi na tisto vrsto pomoči oz. program, kjer bi se izkazalo,
da je število vlagateljev večje od predvidenega in da bi bilo možno na ta način dodeliti denarno pomoč
upravičenim vlagateljem za drug program.
Pri tem namenskost ostaja nespremenjena, to je dodeljevanje sredstev za izobraževanje.
8. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2020
Pogoj za izvrševanje Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020, ki ga sprejme
Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020. Letni
program izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
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Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020, se smiselno
uporabljajo določila Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020.

Številka: 110-14/2019-3

ŽUPAN
Blaž Račič
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