MESTNA OBČINA NOVO MESTO

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ŠTEVILKA 38, 7. 9. 2016
NOVO MESTO, LETO 2
http://dul.novomesto.si
Kazalo
RAZGLASNI DEL
128. Tehnični popravek javnega razpisa za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje 		
perspektivnim posameznikom mestne občine novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

128.
V skladu s 27. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/2016) ter Pravilnikom o ustanovitvi in izdajanju
Dolenjskega uradnega lista z dne, 18. 3. 2015 je župan Mestne občine
Novo mesto sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Javnega razpisa za podelitev izrednih
štipendij in enkratnih denarnih pomoči za
izobraževanje perspektivnim posameznikom
Mestne občine Novo mesto za šolsko
oziroma študijsko leto 2016/2017
1.
V Javnem razpisu za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih
pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine
Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017, objavljenem
v Dolenjskem uradnem listu, št. 37/2016 z dne, 10. 8. 2016, se bile
ugotovljene tehnične napake v razpisni dokumentaciji, ki se popravijo
tako, da se objavijo novi obrazci in izjava, in sicer:
- A - vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom
Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017,
- B - vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim
posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto
2016/2017 in
- Obrazec za ovojnico,
- Izjava kandidata.

2.
Tehnični popravek javnega razpisa začne veljati naslednji dan po objavi
v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 605-53/2016
Datum: 2.9.2016
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.
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izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

A - VLOGA ZA PODELITEV IZREDNE ŠTIPENDIJE PERSPEKTIVNIM
POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA ŠOLSKO OZIROMA
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
I. PODATKI O KANDIDATU-KI ZA IZREDNO ŠTIPENDIJO
Priimek in ime ………………………………………………………………………………….………
Enotna matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Davčna številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ustrezno obkroži)

Spol:

1 moški

Status:

1 dijak-inja

2 ženski
2 študent-ka

Datum rojstva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.) ……………………………………
..……………………………………………………………………………………..………………...…
Naslov začasnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.) ………………………………....
..……………………………………………………………………………………..………………...…
Kontaktna tel. št.:……………………, Elektronski naslov ……………..……………………………
Transakcijski račun kandidata-ke: številka ………………………………………………….…,
odprt pri banki ………………………………………...
II. ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNE/GA KANDIDATA/KE
Priimek in ime ………………………………………………………………………...……...…………
Enotna matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Davčna številka:

___________

Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.)……………………………………...
………………………………..…………………………………………………………………………..
Kontaktna tel. št.: ……………………, Elektronski naslov ………………………………………….
Sorodstveno razmerje ………………………………
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III. PODATKI O ŠOLANJU KANDIDATA-KE

izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
Izpolni
komisija

Naziv in kraj šole .………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Letnik šolanja (ustrezno obkroži):
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

5. letnik

6. letnik

Stopnja študija – za študente (ustrezno obkroži):
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

(izpolnijo dijaki/-nje)

Povprečna zaključna ocena v preteklem šolskem letu
(izpolnijo študentje/-ke)

Povprečna ocena izpitov, opravljenih v preteklem študijskem letu

….………
....………

IV. PRILOGE

Opombe:
 pri tekmovanjih, nastopih in drugih dogodkih vedno navedite za vse dogodke natančen datum in kraj
dogodka (npr. če ste imeli 10 tekem je treba navesti natančne podatke za vseh 10 tekem),
 obvezno priložite prevod, če dokument ni v slovenskem jeziku. Prevod je lahko tudi neuraden.

Obkrožite priložene priloge in v stolpcu označite z DA ali NE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja (potrdilo o
vpisu)
Dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta
(spričevalo) - dijaki
Dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta študenti
Fotokopija davčne številke
Fotokopija bančne kartice, kjer imate odprt transakcijski račun
Izpolnjena in podpisana izjava kandidata
Dokazila o izjemnih dosežkih (navedite natančen naslov
dokumenta in datum izdaje dokumenta)
Število priloženih dokazil o izjemnih dosežkih ……...…

(DA/NE) Izpolni
komisija

Prevod
dokazila(
DA/NE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

B - VLOGA ZA PODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
PERSPEKTIVNIM POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
I. PODATKI O KANDIDATU-KI ZA ENKRATNI DENARNO POMOČ
Priimek in ime ………………………………………………………………………………….………
Enotna matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Davčna številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ustrezno obkroži)

Spol:

1 moški

Status:

1 študent-ka

2 ženski

Datum rojstva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.) ……………………………………
..……………………………………………………………………………………..………………...…
Naslov začasnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.) ………………………………....
..……………………………………………………………………………………..………………...…
Kontaktna tel. št.:……………………, Elektronski naslov ……………..……………………………
Transakcijski račun kandidata-ke: številka ………………………………………………….…,
odprt pri banki ………………………………………...
II. ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNE/GA KANDIDATA/KE
Priimek in ime ………………………………………………………………………...……...…………
Enotna matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Davčna številka:

___________

Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.)……………………………………...
………………………………..…………………………………………………………………………..
Kontaktna tel. št.: ……………………, Elektronski naslov ………………………………………….
Sorodstveno razmerje ………………………………
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III. PODATKI O ŠOLANJU KANDIDATA-KE

izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
Izpolni
komisija

Naziv in kraj šole .………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Stopnja študija – za študente (ustrezno obkroži):
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

(izpolnijo študentje/-ke)

Povprečna zaključna ocena v preteklem šolskem letu
….………
Povprečna ocena izpitov, opravljenih v preteklem študijskem letu ....………

IV. OPREDELITEV NAMENA

Opomba: kandidat natančno opiše za kakšen namen je podal vlogo za enkratno denarno pomoč (npr. nakup
glasbila, selitev v tujino...)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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V. PRILOGE

izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

Opombe:
 pri tekmovanjih, nastopih in drugih dogodkih vedno navedite za vse dogodke natančen datum in kraj
dogodka (npr. če ste imeli 10 tekem je treba navesti natančne podatke za vseh 10 tekem),
 obvezno priložite prevod, če dokument ni v slovenskem jeziku. Prevod je lahko tudi neuraden.

Obkrožite priložene priloge in v stolpcu označite z DA ali NE
Dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja (potrdilo o
vpisu)
2. Dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma
študijskega leta - študenti
3. Fotokopija davčne številke
4. Fotokopija bančne kartice, kjer imate odprt transakcijski račun
5. Izpolnjena in podpisana izjava kandidata
Dokazila o izjemnih dosežkih v študijskem letu (navedite natančen
naslov dokumenta in datum izdaje dokumenta)

(DA/NE) Izpolni
komisija

1.

Število priloženih dokazil o izjemnih dosežkih ……...…

Prevod
dokazila(
DA/NE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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izpolniti z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
in NALEPITI NA OVOJNICO

VLAGATELJ (ime in priimek, ulica, hišna št. in kraj):
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Vlogo prevzel:
(vpiše vložišče, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto)

Datum in čas prejema ovojnice:

_______-______/2016 (vsaka vloga - nova zadeva)

NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS
ZA PODELJEVANJE IZREDNIH ŠTIPENDIJ
IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA
IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIM
POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA ŠOLSKO
OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektor: Franc Zaman (Uredbeni del) / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2016 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

7

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ŠTEVILKA 38, 7. 9. 2016 / NOVO MESTO, LETO 2, http://dul.novomesto.si

IZJAVA KANDIDATA za pridobitev izredne štipendije oz. enkratne denarne pomoči za
izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto
Podpisan-a ……………………………………………………………………………………..…
(ime in priimek kandidata oz. pri mladoletniku zakonitega zastopnika)
skladno s Pravilnikom o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za
izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016)
izjavljam, da:
1.

Sem državljan-ka Republike Slovenije.

2.

Imam stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.

3.

Izpolnjujem naslednje pogoje:
- nisem v delovnem razmerju,
- v času izobraževanja ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
- v času izobraževanja nisem družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

4. - Ne prejemam druge štipendije
- Prejemam drugo štipendijo in sicer ________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Sem seznanjen-a s pogoji razpisa za pridobitev izredne štipendije oz. enkratne denarne
pomoči.
6.

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.

7. Mestni občini Novo mesto dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
8. Zavezujem se:
- da bom vsako leto, ko prejemam štipendijo, v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma
študijskega leta dostavil dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja in dokazilo o uspehu
zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta,
- da bom vse spremembe, ki vplivajo na prejemanje štipendije, sporočil v 15 dneh od
nastanka razloga
in sem seznanjen, da sem dolžan vrniti prejete zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva prejema sredstev do vračila, če dokazil iz prve alineje ali
spremembe, ki vplivajo na prejemanje štipendije, ne sporočim v navedenem roku.
Datum: ………………………….
Podpis kandidata-ke: …………………………..
Podpis zakonitega zastopnika: …………………………..
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