Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) je Občinski svet
Občine Straža na ____ redni seji, dne ___________ sprejel naslednji

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža

1. člen
(predmet)
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Občine Straža (v
nadaljevanju: proračunski sklad), ki ga odpre Občina Straža (v nadaljevanju občina) zaradi ločenega
vodenja določenih prejemkov in izdatkov v zvezi z uresničevanjem politike štipendiranja dijakov in
študentov.
2. člen
(namen)
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine
ločeno zbirajo prejemki za štipendiranje. Sredstva se zagotavljajo z namenom spodbujanja
štipendiranja in pridobivanja izobrazbe socialno ogroženih dijakov in študentov s stalnim
prebivališčem v občini Straža.
3. člen
(viri financiranja)
Proračunski sklad se financira iz:
1.

proračunskih sredstev, ki jih občina v tekočem letu zagotavlja za namen iz 2. člena tega odloka;

2.

namenskih prejemkov proračuna:

a) sredstev, pridobljenih iz proračuna Republike Slovenije v ta namen;
b) donacij fizičnih in pravnih oseb;
c) drugih virov (darila, volila, itd.).
3.

prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
(pokrivanje obveznosti)

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada. Izplačila v breme sklada se lahko
izvajajo do višine razpoložljivih sredstev, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno
pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
5. člen
(upravitelj sklada)
Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega
sklada je župan občine, ki odgovarja Občinskemu svetu Občine Straža (v nadaljevanju občinski svet)
za zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi sklada. Župan občine je odredbodajalec za sredstva
sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastili prenese na drugo osebo.

Strokovno – tehnična, administrativna in druga opravila v namen delovanja sklada opravlja občinska
uprava.
6. člen
(prenos sredstev)
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada za štipendiranje se na koncu tekočega leta
prenesejo v prihodnje leto.
7. člen
(Komisija za štipendiranje)
Za spremljanje uresničevanja namena iz 2. člena tega odloka se ustanovi Komisija za štipendiranje (v
nadaljevanju Komisija), ki ima mandat dve leti, sestavljena pa je iz petih članov in sicer:
−
−
−

treh predstavnikov, ki jih imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja;
enega predstavnika občinske uprave, ki ga imenuje Župan občine;
enega predstavnika dijakov oziroma študentov lokalne skupnosti, ki ga imenuje Odbor za
družbene dejavnosti.

Komisija na svoji prvi seji imenuje predsednika izmed predstavnikov, ki so imenovani s strani
Občinskega sveta.
Pristojnosti in naloge Komisije so naslednje:
−
−
−
−
−
−

obravnava vprašanja iz področja dodeljevanja štipendij;
izvaja aktivnosti povezane z informiranjem zainteresirane javnosti glede štipendiranja v občini;
obravnava prispele vloge na razpis ter podaja predloge o dodelitvi sredstev pristojnemu oddelku
občinske uprave;
izvaja aktivnosti za pridobivanje sredstev iz razpisov, donacij, daril, itd.;
predlaga županu občine pogoje in merila razpisov;
izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o štipendiranju ter nad izvajanjem drugih
postopkov po Pravilniku o dodelitvi štipendij v občini Straža.

Delo v Komisiji je častna funkcija.
8. člen
(čas, za katerega je sklad ustanovljen)
Proračunski sklad je ustanovljen za nedoločen čas in preneha, če ne izpolnjuje namena za katerega je
ustanovljen ali če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena v
skladu s 60. členom Zakona o javnih financah.
9. člen
(namembnost sredstev)
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem
odlokom.

10. člen
(dodeljevanje štipendij)
Na podlagi sprejetega odloka Občinski svet sprejme Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža, ki
določa namen štipendiranja; merila za izbor kandidatov; pogoje, ki jih mora izpolnjevati štipendist in
postopke za podeljevanje štipendij dijakom in študentom, s stalnim prebivališčem v Občini Straža
(izplačevanje štipendij, mirovanje, prenehanje in vrnitev štipendije).
Štipendiranje se uresničuje na podlagi javnega razpisa Občine Straža, ki vsebuje število razpisanih
štipendij v okviru proračunskega 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.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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