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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 sprememb in dopolnitev 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 bili deležni večje finančne pomoči.
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, ki omogočajo večjo diferenciacijo med posameznimi prosilci in v
prvi meri nagrajujejo odličnost (sprememba 8. člena originalnega pravilnika).
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 2., 4. in 7. členu originalnega pravilnika predlagamo črtanje določb o socialni
ogroženosti ter potrdil Centra za socialno delo.

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 sprememb 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. Občinski svet je na svoji 25. redni seji dne 9.9.2009 obravnaval pravilnik in ga
vrnil v ponovno obravnavo Statutarno-pravni komisiji. Ta je na svoji 18. seji dne
30.9.2009 podala stališče, da naj bo pravilnik namenjen nagrajevanju izjemnih
dosežkov in da naj se za reševanje socialne ogroženosti poskrbi z drugim
pravilnikom. Končni usklajen predlog sprememb in dopolnitev predlagamo
občinskemu svetu v sprejem in tako omogočamo pogoje za razpis za študijske
finančne pomoči v letošnjem letu.
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