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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih
finančnih pomoči iz občinskega proračuna

1.

Pravna podlaga za sprejem pravilnika
-

2.

Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007)

Razlogi za spremembo pravilnika in ocena stanja

V letu 2008 je bil prvič objavljen Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih
finančnih pomoči iz občinskega proračuna. Imenovana strokovna komisija, ki je
odprla prejete vloge na razpis in odločala o razdelitvi proračunskih sredstev, je
ugotovila, da bi bilo potrebno obstoječa merila in kriterije spremeniti oz. jih dopolniti
tako, da bi posebej nadarjeni posamezniki oz. učenci, dijaki ali študenti bili deležni
večje finančne pomoči. Večje število točk naj bi prejeli tudi mladi, ki nimajo ustreznih
pogojev za študij zaradi neugodnega socialnega položaja družine.
Pri odločanju po obstoječih kriterijih je bilo namreč ugotovljeno, da so bile razlike
med prejemniki študijskih pomoči minimalne kljub velikimi razlikami med rezultati
prosilcev na posameznem področju. Zato je bil oblikovan nov predlog predvsem
meril in kriterijev, po katerem bi lahko imenovana komisija odločala po objavi
javnega razpisa v letu 2009 (objavo javnega razpisa načrtujemo za oktober 2009).
V 1. členu predlagamo, da se možnost kandidiranja omogoči tudi učencem, saj tudi
le-ti lahko dosegajo izjemne rezultate (npr. uspehi na glasbenem področju). 1. stavek
1. člena naj bi se tako glasil:: »S tem pravilnikom se določa način, pogoji in postopek
za dodeljevanje enkratnih finančnih pomoči (v nadaljevanju: študijske pomoči) iz
občinskega proračuna iz postavke študijske pomoči (v nadaljevanju: proračun) za
pomoč učencem, dijakom in študentom.«
V 4. in 7. členu predlagamo črtanje določbe o potrdilu Centra za socialno delo saj
center tovrstnih potrdil ne izdaja več.

3.

Ocena finančnih posledic za proračun

Sprejem pravilnika predstavlja ustrezno pravno podlago za razdelitev sredstev iz
občinskega proračuna, ki so predvidena na postavki 19006010, Študijske pomoči
(4.000 EUR v letu 2009), medtem ko spremembe in dopolnitve nimajo nobenih
finančnih posledic za proračun.
Predlog spremembe pravilnika je obravnaval tudi Odbor za kulturo, šolstvo, šport in
tehnično kulturo na svoji 9. seji dne 28.8.2009 in k predloženemu podal pozitivno
mnenje.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejeme predlog sprememb
pravilnika.
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