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Članicam in članom občinskega
inskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Dopolnjen predlog
p
Odloka o ustanovitvi proračunskega
unskega sklada za
štipendiranje v Občini Straža

Namen:

Druga obravnava
bravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o javnih financah (Uradni
(
list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4),
ZJF
Pravilnik o
postopkih za izvrševanje proračuna
prora una Republike Slovenije (Uradni
(
list RS, št.
13/06 in 50/07), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
na
za proračun,
proračunske
čunske
unske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
112/09,, 58/10 in 104/10), Odlok o proračunu Občine
čine Straža za leto 2011
(Uradni list RS, št. 17/11),
17/11 Statut Občine Straža
raža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08).

Poročevalec:

Dušan Krštinc - direktor

Obrazložitev:

1. PRIPOMBE IN PREDLOGI PODANI S STRANI ČLANOV
OBČINSKEGA
INSKEGA SVETA V PRVI OBRAVNAVI ODLOKA IN
STALIŠČ DO NJIH
STALIŠČA
PRIPOMBA G. DUŠANA DULARJA:
10. člen Odloka
Odlok o ustanovitvi proračunskega
unskega sklada za štipendiranje naj se
dopolni z besedilom, ki določa
dolo kaj morata Pravilnik o dodelitvi štipendij v
Občini
ini Straža in javni razpis Občine Straža vsebovati.
STALIŠČ DO PRIPOMBE:
STALIŠČE
Pripombo se upošteva. 10. člen se dopolni tako da se glasi:
glasi »Na podlagi
sprejetega odloka Občinski svet sprejme Pravilnik
ravilnik o dodelitvi štipendij v
Občini
ini Straža, ki dolo
določa namen štipendiranja; merila za izbor kandidatov;
pogoje,, ki jih mora izpolnjevati štipendist in postopke za podeljevanje
štipendij
dij socialno ogroženim dijakom in študentom, s stalnim prebivališčem
prebivališ
v
Občini
ini Straža ((izplačevanje štipendij,, mirovanje, prenehanje in vrnitev
štipendije).
Štipendiranje se uresničuje
uresni uje na podlagi javnega razpisa Ob
Občine Straža, ki
vsebuje število razpisanih štipendij v okviru proračunskega
unskega sklada; pogoje za
dodelitev štipendije; zahtevno dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat;

roke za oddajo prijav in druge podatke, ki so pomembni za odločanje o
podelitvi štipendij.«
PRIPOMBA G. IGORJA VIZJAKA:
V Pravilniku o dodelitvi štipendij v Občini Straža naj se določi prednostne
kriterije za izbor štipendistov: socialni kriterij, zaposlitvene možnosti, stalno
bivališče v občini Straža, ali v občini Straža obstaja poklic za katerega
štipendist prejema štipendijo.
STALIŠČE DO PRIPOMBE:
Kot je navedeno v Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje
se ti kriteriji na podlagi dopolnjenega 10. člena določijo v Pravilniku o
dodelitvi štipendij v Občini Straža.
PRIPOMBA G. JOŽETA KREGARJA:
Štipendije naj se podeljujejo za področje naravoslovja.
STALIŠČE DO PRIPOMBE:
V Pravilniku o dodelitvi štipendij v Občini Straža ali javnem razpisu Občine
Straža se lahko podrobneje določi vrsto in področje izobraževanja
štipendiranca. Opredeljeno področje/-a lahko omogoči/-jo prednostno izbiro
pri kandidiranju za pridobitev štipendije ali se določi kot dodatek na vrsto in
področje izobraževanja.
PRIPOMBA G. FRANCA DERGANCA:
Štipendist naj v primeru uspeha v življenju vrne višino štipendije v sklad.
Navedeno naj bo opredeljeno v pogodbi s štipendistom. Predlaga tudi, da se
uredi, da bi bilo možno del dohodnine občanov vplačevati v sklad preko
društev. Občane občine Straža je potrebno informirati.
STALIŠČE DO PRIPOMBE:
Občina Straža ima v proceduri ustanovitev Javnega zavoda Straža, ki si bo
lahko pridobil status zavoda v javnem interesu. Po pridobitvi statusa bodo
občani in ostali lahko vplačevali oz. namenjali del dohodnine za Javni zavod
Straža, ki pa bo ta del dohodnine kot namenski prihodek vplačeval v
štipendijski sklad. Občane se bo o tej možnosti informiralo. Predlog o vračilu
zneska prejete štipendije (v primeru uspeha štipendista) se bo vneslo v
pogodbo.

2. OSTALE SPREMEMBE PREDLOGA ODLOKA
V nazivu odloka so na koncu dodane besede »v Občini Straža«.
V prvem členu odloka sta se črtali besedi »socialno ogroženim« saj namen
opredeljuje 2. člen odloka, za besedo občina je dodana beseda Straža, ter za
besedno zvezo » ki ga odpre Občina« se doda »Straža (v nadaljevanju
občina)«

V 5. členu se za besedi »Občinskemu svetu« doda besedna zveza »Občine
Straža (v nadaljevanju občinski svet)«
Za besedami župan je dodana beseda občine.

Finančne posledice:

Sprejem Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje se objavi
v Uradnem listu RS. Njegov sprejem ne predstavlja dodatnih obremenitev.
Sredstva za vplačilo v sklad so že zagotovljena v proračunu za leto 2011.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za
štipendiranje v Občini Straža.

Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
− Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini
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