Občina Miren-Kostanjevica
Občinski svet
OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA O DODELJEVANJU ENKRATNIH FINANČNIH
POMOČI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - POMOČ DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
Razlogi za sprejetje pravilnika
Osnovni namen pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev za pomoč, dijakom in
študentom skladno z zakonom o izvrševanju proračuna. Na občino v zadnjih dveh
letih prejemamo vedno več prošenj za študijske pomoči. Zato je nujo potrebno
sprejeti ustrezna merila in kriterije in pomagati pomoči najbolj potrebnim. V proračunu
je za to namenjenih na postavki Študijske pomoči 4.000,00 EUR.
Ocena stanja
Osnutek pravilnika je občinska uprava pripravila v juniju 2006. Obravnavan je bil na
7. seji odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, 11.07.2006. Drugo
obravnavo je osnutek doživel na 2 seji odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično
kulturo 05.04.2007., ki ga je potrdila za obravnavo za na občinski svet.
Pravilnik je dopolnila in pregledala tudi statutarno pravna komisija na svoji seji
20.03.2008
Cilji in načela pravilnika
1. 1. člen določa način, pogoje in postopek za dodeljevanje enkratnih finančnih
pomoči dijakom in študentom.
2. 2. člen narekuje objavo javnega razpisa, na podlagi katerega se porazdelijo
finančne pomoči.
3. 3. člen govori o tem, da so pomoči namenjene stimulaciji pri pridobivanju
osnovnih znanj, kakor tudi dodatnih, dopolnilnih oblikah izobraževanja, da gre za
študij v tujini, da gre za nakup šolskih potrebščin.
4. 4. člen določa, kdo so upravičenci do enkratne finančne pomoči: dijaki in
študentje tako redni kot izredni pod določenimi pogoji; imajo stalno prebivališče v
občini Miren-Kostanjevica, so dosegli primeren šolski uspeh, dosegajo izredne
uspehe in rezultate, pozitivno mnenje Centra za socialno delo in da niso v
delovnem razmerju.
5. 5. člen določa čas objave javnega razpisa - po sprejemu proračuna Občine
Miren-Kostanjevica
6. 6. člen določa vsebino javnega razpisa; višino razpoložljivih sredstev, pogoje,
merila, podatke, ki jih morajo posredovati prosilci in rok za oddajo vlog.
7. 7. člen - po določbi tega člena prosilec odda vlogo na obrazcu, ki ga pripravi
Občinska uprava, prosilci morajo prijavi priložiti še: dokazilo o vpisu v tekoče
šolsko leto, dokazilo o učnem uspehu, potrdilo o izjemnih dosežkih in mnenje
Centra za socialno delo.
8. 8. člen določa merila in kriterije za dodelitev finančnih sredstev po katerih se bo
ravnala komisija in sredstva tako razdelila med prosilce. Določena je tudi
minimalna pomoč vsakemu od prosilcev
9. 9. člen določa vlogo komisije, ki jo imenuje župan oz. občinski svet. Imenovalca
Občinski svet je dodal odbor za šolstvo in šport v prejšnjem mandatu 7. seja.
Osnovni predlog je vključeval samo župana, saj je župan odgovoren za porabo
občinskega proračuna skladno z pravnimi podlagami.
10. 10. člen določa čas veljavnosti pravilnika.
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Finančne in druge posledice
Sprejem pravilnika ne prinaša finančnih ali drugih posledic za proračun, ampak
določa samo kriterije in merila za dodelitev v proračunu že predvidenih sredstev za
pomoč.
Pripravila:
Aleš Vodičar.
Andreja Cajhen
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