REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradonačelnik
Klasa: 021-05/18-02/31
Urbroj: 2144/01-01-18-2
Labin, 29. svibanj 2018.
GRADSKO VIJEĆE
Vijećnicima
-svimaPREDMET: Vijećničko pitanje – odgovor, daje se
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 12. sjednici Gradskog
vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje i to u ime
Kluba vijećnika SDP-a pita:
„Da li se učenici i studenti, stipendisti Grada Labina, zapošljavaju u Labinu (Labinštini)?

Obrazloženje
Osnova dobrog planiranja trebale bi biti kvalitetne analize. Analiza politike stipendiranja Grada
Labina u proteklom razdoblju (barem deset godina) trebala bi biti osnova za utvrđivanje ciljeva
politike stipendiranja, donošenje novog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada
Labina kao i Odluke o bodovanju deficitarnih zanimanja. Smatram da bi Grad Labin trebao
napraviti detaljnu i sveobuhvatnu analizu, potom organizirati i kvalitetnu javnu raspravu prije
donošenja konačnih odluka.
Vijećnik Daniel Mohorović je pitanja postavio u pisanom obliku, te se ista dostavljaju u
privitku ovog dopisa radi davanja odgovora sukladno poslovničkoj obvezi i prosljeđivanja istog
vijećnicima Gradskog vijeća Grada Labina.
ODGOVOR:
Temu stipendija i stipendiranja načeli smo već na aktualnom satu na prošloj sjednici Vijeća
kada se i najavila promjena važećeg Pravilnika o stipendiranju prije raspisivanja idućeg
natječaja za dodjelu stipendija. Grad je svjestan svoje veličine i ne želi svoje stipendiste
ograničavati da se moraju ovdje zaposliti, neovisno što je naša želja da se svi stipendisti nakon
školovanja vrate u Grad i odluče ovdje raditi i živjeti, već Grad dodijeljenu stipendiju gleda kao
pomoć i potporu i to ne samo studentu već i roditeljima, da im se olakšaju troškovi školovanja
koji u današnje vrijeme nažalost nisu skromni. U ovom trenutku ne raspolažemo točnim
podacima o broju stipendista koji su se nakon perioda primanja stipendije zaposlili na našem
području. Slažemo se da treba napraviti kvalitetnu analizu ovog Pravilnika, s čime smo već i
započeli, ali u postupak će se uključiti i Savjet mladih koji je i do sada bio uključen u dodjelu
stipendija, sve kako bi novi Pravilnik bio u skladu s današnjim vremenom u kojem živimo, s
potrebama na tržištu rada, kao i maksimalno moguće prilagođen skupini krajnjih korisnika na
koje se isti odnosi.
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