Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN
NAGRAD MLADIM TALENTOM V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2017
PRIJAVA NA PODROČJU A
DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ZA DEFICITARNE POKLICE DIJAKOM,
VPISANIM V ENEGA OD IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV SREDNJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA IZ PRILOGE 1, ALI DODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM, VPISANIM V
ENEGA OD IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJSKEGA
IZOBRAŽEVANJA IZ PRILOGE 2

I. OSEBNI PODATKI KANDIDATA/KANDIDATKE

Priimek in ime

_____________________________________________

Naslov stalnega prebivališča

_____________________________________________

Naslov začasnega prebivališča

_____________________________________________

EMŠO

_____________________________________________

Davčna številka

_____________________________________________

Banka, pri kateri ima kandidat/ka
odprt transakcijski račun
Telefon, mobilni telefon
kandidata
Elektronski naslov kandidata

_____________________________________________

Ime in priimek, telefon, mobilni
telefon enega od staršev

_____________________________________________

Doslej dosežena zadnja
izobrazba:
- izobraževalna
organizacija

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

-

naziv/smer

_____________________________________________

-

leto zaključka šolanja

_____________________________________________

-

dosežen uspeh

_____________________________________________

Opomba: obvezno izpolnite vse podatke v vseh rubrikah!
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II. PODATKI O ŠOLANJU/ŠTUDIJU KANDIDATA/KANDIDATKE
V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Naziv izobraževalne organizacije _____________________________________________
Naslov izobraževalne
organizacije

_____________________________________________

Naziv izobraževalnega programa _____________________________________________
in naziv pridobljenega poklica oz.
izobrazbe*
Način izobraževanja (redni ali
_____________________________________________
izredni)
Letnik izobraževanja

_____________________________________________

Trajanje izobraževanja

_____________________________________________

Učni uspeh v preteklem šolskem
letu oz. povprečna ocena v
preteklem študijskem letu

_____________________________________________

*Komisija bo ocenjevala le vloge kandidatk/ov, ki se izobražujejo za poklice, naštete v Prilogah 1 in 2

III. IZJAVA O STATUSU KANDIDATA/KANDIDATKE (ustrezno obkrožiti)
Sem prejemnik/ca kakršnekoli štipendije

DA

NE

Na Center za socialno delo oz. pri drugem razpisovalcu štipendij sem vložil/a prošnjo
za državno, Zoisovo ali drugo štipendijo v letu 2017/2018

DA

NE

DA

NE

Sem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Prejemam denarno nadomestilo za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Imam status zasebnika ali samostojnega podjetnika

DA

NE

Imam slovensko državljanstvo

DA

NE

Dovoljujem, da potrdilo o slovenskem državljanstvu pridobi pristojni občinski organ sam*

DA

NE

(Če ste obkrožili DA, navedite vrsto štipendije: ______________________________)
Sem v delovnem razmerju
(Če ste obkrožili DA, navedite delodajalca in datum pričetka zaposlitve)
_________________________________________________________

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate potrdilo, ki ne sme biti starejše od enega
meseca, priložiti sami
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Odločba o dodelitvi državne, Zoisove ali druge štipendije v letu 2017/2018 mi je bila že
vročena

DA

NE

V letu 2016 sem bil/a prejemnik/ca štipendije oz. nagrade za mlade talente Občine
Renče-Vogrsko

DA

NE

Obveznosti iz Pogodbe o dodelitvi štipendije oz. nagrade za mlade talente v letu 2016
sem izpolnil/a in do oddaje prijave na ta razpis oddal/a pristojnemu občinskemu organu
vsa pogodbena dokazila in potrdila (velja za kandidate/inje, ki so obkrožili DA)

DA

NE

Če ste obkrožili DA, obvezno navedite dokazila, ki ste jih oddali, in datum oddaje teh
dokazil:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

IV. IZJAVA O STALNEM
KANDIDATA/KANDIDATKE

PREBIVALIŠČU

IN

SKUPNEM

GOSPODINJSTVU

Imam prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko

DA

NE

Dovoljujem, da potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu
pridobi pristojni občinski organ sam*

DA

NE

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate sami priložiti obe dokazili, ki ne smeta
biti starejši od enega meseca

V skupnem gospodinjstvu živijo z mano naslednji družinski člani: (Pri vseh družinskih članih obvezno
navedite ime in priimek, naziv sorodstvenega razmerja in letnico rojstva)

1.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

2.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja
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3.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

4.
______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

5.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

6.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

V. IZJAVA O TOČNOSTI PODATKOV
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in popolnost
podatkov prevzemam polno kazensko in materialno odgovornost.
Pristojnemu občinskemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne evidence, evidence osebnih podatkov in
druge z zakonom predpisane evidence.
Izjavljam, da bom vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za podelitev
štipendije, sporočil/a v roku 15 dni po nastali spremembi.
Izjavljam, da sem seznanjen/a z vsemi pogoji podelitve štipendije iz Pravilnika o dodeljevanju
štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine
Renče-Vogrsko, št. 10/07, 14/08 in 9/12), ter da se strinjam z vsemi pogoji Javnega razpisa za
dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017.

VI. OBVEZNE PRILOGE
-

fotokopije odločb o dohodnini za leto 2016 za vse zaposlene družinske člane oz.
potrdilo o zadnjih treh bruto plačah pred oddajo prijave za zaposlene družinske člane,
ki v letu 2016 niso bili nepretrgoma zaposleni vseh dvanajst mesecev, oz. dokazilo o
prejetih pokojninah v letu 2016 za upokojene starše oz. potrdilo o zadnji prejeti
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pokojnini za upokojene starše, ki v letu 2016 niso nepretrgoma prejemali pokojnine
vseh dvanajst mesecev (teh prilog NE nadomesti izjava, naj te dokumente pridobi
pristojni občinski organ sam),
- dokazila o trenutnem mesečnem znesku preživnine in o skupnem znesku prejetih
preživnin v letu 2016 (velja v primeru, ko se za starše, ki s kandidati ne živijo v skupnem
gospodinjstvu, ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2016), (teh prilog NE nadomesti
izjava, naj te dokumente pridobi pristojni občinski organ sam),
- potrdilo o statusu za polnoletne družinske člane, za katere se ne prilaga odločb o
dohodnini za leto 2016 in so brez prihodkov (potrdilo o šolanju, potrdilo o prijavi v
evidenco iskalcev zaposlitve, druga dokazila…), (teh prilog NE nadomesti izjava, naj te
dokumente pridobi pristojni občinski organ sam),
- originalno potrdilo o vpisu v tekočem šolskem letu,*
*Opomba: za kandidate, ki so bili v letu 2016 prejemniki štipendije Občine Renče-Vogrsko,
velja, da te priloge NE nadomesti izjava, da so potrdilo oddali v postopku izpolnjevanja pogojev
po pogodbi za leto 2016,
- fotokopija spričevala za preteklo šolsko leto,**
**Opomba: za kandidate, ki so bili v letu 2016 prejemniki štipendije Občine Renče-Vogrsko,
velja, da te priloge NE nadomesti izjava, da so dokazilo oddali v postopku izpolnjevanja
pogojev po pogodbi za leto 2016.

VI. NAŠTEJTE PRILOGE, KI JIH PRILAGATE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________

Podpis kandidata/ke:

_______________________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

_______________________________________
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Priloga 1:
Nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev – dijaki/nje:
(temelji na Naboru deficitarnih poklicev za dijake/inje, ki je bil objavljen v Javnem razpisu za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis), katerega
je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil dne 26. 1. 2017,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

kamnosek/kamnosekinja
mehatronik operater/operaterka
izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
elektrikar/električarka
avtokaroserist/avtokaroseristka
pek/pekarka
slaščičar/slaščičarka
mesar/mesarka
tapetnik/tapetničarka
mizar/mizarka
zidar/zidarka
tesar/tesarka
klepar-krovec/kleparka-krovka
izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
gozdar/gozdarka
dimnikar/dimnikarka

Priloga 2: Nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev –
dodiplomski študenti/ke:
1.
2.
3.
4.
5.

Inženir kemijskega inženirstva
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov
Inženirji gradbeništva
Inženirji elektrotehnike ipd.
Inženirji strojništva ipd.
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IZJAVA O POOBLASTILU ZA PRIDOBITEV DOKAZIL

Spodaj podpisani/a _________________________________________________________
pooblaščam pristojni organ Občine Renče-Vogrsko, da po uradni dolžnosti pridobi:
(ustrezno obkrožite!)
1. Potrdilo o slovenskem državljanstvu (velja za področje A, B in C)
2. Potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu (velja za področje A, B in C)

Datum: ____________________________

Podpis kandidata/ke:

______________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

______________________________

Opomba: Izjavo o pooblastilu za pridobitev zgoraj navedenih dokazil izpolnijo in
priložijo kandidati, ki prijavi na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad mladim
talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017 ne prilagajo navedenih dokazil!
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN
NAGRAD MLADIM TALENTOM V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2017
PRIJAVA NA PODROČJU B
DODELITEV OBČINSKE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE,
DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE ŠTUDENTE

I. OSEBNI PODATKI KANDIDATA/KANDIDATKE
Priimek in ime

_____________________________________________

Naslov stalnega prebivališča

_____________________________________________

Naslov začasnega prebivališča

_____________________________________________

EMŠO

_____________________________________________

Davčna številka

_____________________________________________

Banka, pri kateri ima kandidat/ka
odprt transakcijski račun
Številka transakcijskega računa

_____________________________________________

Zakoniti zastopnik (velja za
mladoletne kandidate)
Telefon, mobilni telefon
kandidata

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Telefon, mobilni telefon enega od _____________________________________________
staršev
Elektronski naslov kandidata
_____________________________________________
Doslej dosežena zadnja
izobrazba:
- izobraževalna
organizacija

_____________________________________________

-

naziv/smer

_____________________________________________

-

leto zaključka šolanja

_____________________________________________

-

dosežen uspeh

_____________________________________________

Opomba: obvezno izpolnite vse podatke v vseh rubrikah!
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II. PODATKI O ŠOLANJU/ŠTUDIJU KANDIDATA/KANDIDATKE V
ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Naziv izobraževalne organizacije _____________________________________________
Naslov izobraževalne
organizacije
Smer študijskega programa

_____________________________________________

Način izobraževanja (redni ali
izredni)

_____________________________________________

Letnik izobraževanja

_____________________________________________

Trajanje izobraževanja

_____________________________________________

Učni uspeh v preteklem šolskem
letu (velja za dijake in študente
prvega letnika)
Povprečna ocena v preteklem
študijskem letu (velja za
študente)

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

III. IZJAVA O STATUSU KANDIDATA/KANDIDATKE (ustrezno obkrožiti)
Sem prejemnik/ca kakršnekoli štipendije

DA

NE

Na Center za socialno delo oz. pri drugem razpisovalcu štipendij sem vložil/a prošnjo
za državno, Zoisovo ali drugo štipendijo v letu 2017/2018

DA

NE

DA

NE

Sem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Prejemam denarno nadomestilo za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Imam status zasebnika ali samostojnega podjetnika

DA

NE

Imam slovensko državljanstvo

DA

NE

Dovoljujem, da potrdilo o slovenskem državljanstvu pridobi pristojni občinski organ sam*

DA

NE

(Če ste obkrožili DA, navedite vrsto štipendije: ___________________)
Sem v delovnem razmerju
(Če ste obkrožili DA, navedite delodajalca in datum pričetka zaposlitve)
_________________________________________________________

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate potrdilo, ki ne sme biti starejše od enega
meseca, priložiti sami
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Odločba o dodelitvi državne, Zoisove ali druge štipendije v letu 2017/2018 mi je bila že
vročena

DA

NE

V letu 2016 sem bil/a prejemnik/ca štipendije oz. nagrade za mlade talente Občine
Renče-Vogrsko

DA

NE

Obveznosti iz Pogodbe o dodelitvi štipendije oz. nagrade za mlade talente v letu 2016
sem izpolnil/a in do oddaje prijave na ta razpis oddal/a pristojnemu občinskemu organu
vsa pogodbena dokazila in potrdila

DA

NE

(Če ste obkrožili DA, obvezno navedite dokazila, ki ste jih oddali, in datum oddaje teh
dokazil:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

IV. IZJAVA O STALNEM
KANDIDATA/KANDIDATKE

PREBIVALIŠČU

IN

SKUPNEM

GOSPODINJSTVU

Imam prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko

DA

NE

Dovoljujem, da potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu
pridobi pristojni občinski organ sam*

DA

NE

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate sami priložiti obe dokazili, ki ne smeta
biti starejši od enega meseca

V skupnem gospodinjstvu živijo z mano naslednji družinski člani: (Pri vseh družinskih članih obvezno
navedite ime in priimek, naziv sorodstvenega razmerja in letnico rojstva)

1.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

2.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja
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3.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

4.
______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

5.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

6.
_______________________________________________________________________________
ime in priimek

letnica rojstva

naziv sorodstvenega razmerja

V.
PODATKI
O
DOSEŽENIH
USPEHIH
IN
PREJETIH
PRIZNANJIH
KANDIDATA/KANDIDATKE NA IZVENŠOLSKEM PODROČJU V PRETEKLEM ŠOLSKEM
LETU (Našteti tiste uspehe in priznanja, za katera se prilaga dokazila)
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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VI. PODATKI O AKTIVNEM ČLANSTVU / UDEJSTVOVANJU V HUMANITARNIH IN
DRUGIH ORGANIZACIJAH POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA (Navesti tiste podatke,
za katera se prilaga potrdila humanitarnih in drugih organizacij posebnega družbenega
pomena)
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

VII. IZJAVA O TOČNOSTI PODATKOV
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in popolnost
podatkov prevzemam polno kazensko in materialno odgovornost.
Pristojnemu občinskemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne evidence, evidence osebnih podatkov in
druge z zakonom predpisane evidence.
Izjavljam, da bom vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za podelitev
štipendije, sporočil/a v roku 15 dni po nastali spremembi.
Izjavljam, da sem seznanjen/a z vsemi pogoji podelitve štipendije iz Pravilnika o dodeljevanju
štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine
Renče-Vogrsko, št. 10/07, 14/08 in 9/12), ter da se strinjam z vsemi pogoji Javnega razpisa
za dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017.

VIII. OBVEZNE PRILOGE
-

-

-

-

fotokopije odločb o dohodnini za leto 2016 za vse zaposlene družinske člane oz.
potrdilo o zadnjih treh bruto plačah pred oddajo prijave za zaposlene družinske člane,
ki v letu 2016 niso bili nepretrgoma zaposleni vseh dvanajst mesecev, oz. dokazilo o
prejetih pokojninah v letu 2016 za upokojene starše oz. potrdilo o zadnji prejeti
pokojnini za upokojene starše, ki v letu 2016 niso nepretrgoma prejemali pokojnine
vseh dvanajst mesecev (teh prilog NE nadomesti izjava, naj te dokumente pridobi
pristojni občinski organ sam),
dokazila o trenutnem mesečnem znesku preživnine in o skupnem znesku prejetih
preživnin v letu 2016 (velja v primeru, ko se za starše, ki s kandidati ne živijo v skupnem
gospodinjstvu, ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2016), (teh prilog NE nadomesti
izjava, naj te dokumente pridobi pristojni občinski organ sam),
potrdilo o statusu za polnoletne družinske člane, za katere se ne prilaga odločb o
dohodnini za leto 2016 in so brez prihodkov (potrdilo o šolanju, potrdilo o prijavi v
evidenco iskalcev zaposlitve, druga dokazila…), (teh prilog NE nadomesti izjava, naj te
dokumente pridobi pristojni občinski organ sam),
originalno potrdilo o vpisu v tekočem šolskem/študijskem letu*,
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*Opomba: za kandidate, ki so bili v letu 2016 prejemniki štipendije Občine Renče-Vogrsko,
velja, da te priloge NE nadomesti izjava, da so potrdilo oddali v postopku izpolnjevanja pogojev
po pogodbi za leto 2016,
- fotokopija spričevala za preteklo šolsko leto (velja za dijake in študente prvih letnikov)
ali fotokopija dokazila o doseženih ocenah v preteklem študijskem letu (velja za
študente),
Opomba: za kandidate, ki so bili v letu 2016 prejemniki štipendije Občine Renče-Vogrsko,
velja, da te priloge NE nadomesti izjava, da so dokazilo oddali v postopku izpolnjevanja
pogojev po pogodbi za leto 2016.

IX. OSTALE PRILOGE:
-

dokazila o uspehu v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in
drugih dejavnostih, (našteti dokazila, ki se jih prilaga):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

dokazila o aktivnem članstvu ali udejstvovanju v humanitarnih in drugih organizacijah
posebnega družbenega pomena (našteti dokazila, ki se jih prilaga):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

X. NAŠTEJTE PRILOGE, KI JIH PRILAGATE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________

Podpis kandidata/ke:

_______________________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

_______________________________________

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017

IZJAVA O POOBLASTILU ZA PRIDOBITEV DOKAZIL

Spodaj podpisani/a _________________________________________________________
pooblaščam pristojni organ Občine Renče-Vogrsko, da po uradni dolžnosti pridobi:
(ustrezno obkrožite!)
1. Potrdilo o slovenskem državljanstvu (velja za področje A, B in C)
2. Potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu (velja za področje A, B in C)

Datum: ____________________________

Podpis kandidata/ke:

______________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

______________________________

Opomba: Izjavo o pooblastilu za pridobitev zgoraj navedenih dokazil izpolnijo in
priložijo kandidati, ki prijavi na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad mladim
talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017 ne prilagajo obkroženih dokazil!

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN
NAGRAD MLADIM TALENTOM V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2017
PRIJAVA NA PODROČJU C
DODELITEV NAGRADE ZA MLADE TALENTE
Kandidiram za nagrado za mlade talente na področju: (obvezno ustrezno označiti)
kultura in umetnost

šport

izobraževanje

druga področja

I. OSEBNI PODATKI KANDIDATA/KANDIDATKE
Priimek in ime

_____________________________________________

Naslov stalnega prebivališča

_____________________________________________

Naslov začasnega prebivališča

_____________________________________________

EMŠO

_____________________________________________

Davčna številka

_____________________________________________

Banka, pri kateri ima kandidat/ka
odprt transakcijski račun
Številka transakcijskega računa

_____________________________________________

Zakoniti zastopnik (velja za
mladoletne kandidate)
Telefon, mobilni telefon
kandidata

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Telefon, mobilni telefon enega od _____________________________________________
staršev
Elektronski naslov kandidata
_____________________________________________
Doslej dosežena zadnja
izobrazba:
- izobraževalna
organizacija

_____________________________________________

-

naziv/smer

_____________________________________________

-

leto zaključka šolanja

_____________________________________________

-

dosežen uspeh

_____________________________________________

Opomba: obvezno izpolnite vse podatke v vseh rubrikah!
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II. PODATKI O DOSEŽENIH IZJEMNIH DOSEŽKIH NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE
IN UMETNOSTI, IZOBRAŽEVANJA IN DRUGIH PODROČJIH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM
LETU 2016/2017 in /ali 2017/2018
Našteti tiste dosežke, za katere se prilaga dokazila oz. potrdila:
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

III. IZJAVA O STATUSU KANDIDATA/KANDIDATKE (ustrezno obkrožiti)
Imam prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko

DA

NE

Imam prijavljeno začasno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko*

DA

NE

*V tem primeru obvezno navedite ime, priimek in naslov tistega od staršev, ki ima v Občini
Renče-Vogrsko prijavljeno stalno prebivališče:
________________________________________________________
(Ime in priimek)

________________________________________________________
(Naslov)
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Dovoljujem, da potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu pridobi pristojni
občinski organ sam*

DA

NE

DA

NE

Sem prejemnik/ca kakršnekoli štipendije

DA

NE

Na Center za socialno delo oz. pri drugem razpisovalcu štipendij sem vložil/a prošnjo za
državno, Zoisovo ali drugo štipendijo v letu 2017/2018

DA

NE

DA

NE

Sem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Prejemam denarno nadomestilo za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje

DA

NE

Imam status zasebnika ali samostojnega podjetnika

DA

NE

Imam slovensko državljanstvo

DA

NE

Dovoljujem, da potrdilo o slovenskem državljanstvu pridobi pristojni občinski organ sam*

DA

NE

Odločba o dodelitvi državne, Zoisove ali druge štipendije v letu 2017/2018 mi je bila že vročena

DA

NE

V letu 2016 sem bil/a prejemnik/ca štipendije oz. nagrade za mlade talente Občine RenčeVogrsko

DA

NE

Obveznosti iz Pogodbe o dodelitvi štipendije oz. nagrade za mlade talente sem izpolnil/a in do
oddaje prijave na ta razpis oddal/a pristojnemu občinskemu organu vsa pogodbena dokazila in
potrdila

DA

NE

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate sami priložiti obe dokazili, ki ne smeta biti starejši od
enega meseca
Dovoljujem, da potrdilo o mojem začasnem prebivališču in o prijavi stalnega prebivališča v
Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred oddajo prijave na razpis za tistega od
staršev, ki ima v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno stalno prebivališče, pridobi pristojni občinski
organ sam**
*V primeru, da obkrožite »NE«, morate obe potrdili, ki ne smeta biti starejši od enega meseca,
priložiti sami
**Velja za kandidate, ki imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno začasno prebivališče

(Če ste obkrožili DA, navedite vrsto štipendije: _______________________)
Sem v delovnem razmerju
(Če ste obkrožili DA, navedite delodajalca in datum pričetka zaposlitve)
_________________________________________________________

*V primeru, da obkrožite »NE«, morate potrdilo, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
priložiti sami

Če ste obkrožili DA, navedite dokazila, ki ste jih oddali, in datum oddaje teh dokazil:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Izjavljam, da v občini, v kateri imam prijavljeno stalno prebivališče, v tekočem
šolskem/študijskem letu nisem pridobil/a in ne bom uveljavljal/a štipendije oz. nagrade
za mlade talente*

DA

NE

*Velja samo za kandidate, ki imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno začasno
prebivališče

IV. IZJAVA O TOČNOSTI PODATKOV
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in popolnost
podatkov prevzemam polno kazensko in materialno odgovornost.
Pristojnemu občinskemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne evidence, evidence osebnih podatkov in
druge z zakonom predpisane evidence.
Izjavljam, da bom vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za podelitev
štipendije, sporočil/a v roku 15 dni po nastali spremembi.
Izjavljam, da sem seznanjen/a z vsemi pogoji podelitve štipendije iz Pravilnika o dodeljevanju
štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine
Renče-Vogrsko, št. 10/07, 14/08 in 9/12), ter da se strinjam z vsemi pogoji Javnega razpisa
za dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017.

V. OBVEZNE PRILOGE:
-

-

rojstni list kandidata/ke, (velja za kandidate, ki prvič kandidirajo za pridobitev nagrade
za mlade talente) ali
izjava, da je bil rojstni list že vložen v eni od prejšnjih prijav (velja za kandidate, ki so v
preteklih letih prijavam za pridobitev nagrade za mlade talente že priložili rojstni list),
(te priloge NE nadomesti izjava, naj ta dokument pridobi pristojni občinski organ sam),
pisna dokazila o javno priznanih uspehih ali izjemnih dosežkih v preteklem šolskem oz.
študijskem letu, ki ste jih našteli v točki II (priznanja, potrdila društev, klubov,
izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj …, nagrade ali kolajne s
tekmovanj, potrdila o objavljenih delih, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in kritike dosežkov).

Opomba: priložiti je potrebno najmanj eno dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem
dosežku v šolskem oz. študijskem letu 2016/2017 in/ali 2017/2018. Komisija ne bo ocenjevala
prijav, katerim ne bo priloženo najmanj eno dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem
dosežku v navedenem obdobju.
Skladno s tretjo točko razpisa je v primeru, ko kandidati uveljavljajo dokazila s svetovnega
spleta, potrebno navesti točen naziv spletnega vira, dokazilo pa je potrebno obvezno priložiti
natisnjeno. Dokazil s svetovnega spleta, ki ne bodo priložena v natisnjeni obliki, komisija ne
bo upoštevala.
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VI. OSTALE PRILOGE:
Druga dokazila o uspehih v šolskih, izven šolskih, izobraževalnih, kulturnih, umetniških,
športnih in drugih dejavnostih, dokazila o aktivnem članstvu ali udejstvovanju v humanitarnih
in drugih organizacijah posebnega družbenega pomena (našteti dokazila, ki se jih prilaga):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VII. NAŠTEJTE PRILOGE, KI JIH PRILAGATE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________

Podpis kandidata/ke:

_______________________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

_______________________________________

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
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IZJAVA O POOBLASTILU ZA PRIDOBITEV DOKAZIL

Spodaj podpisani/a _________________________________________________________
pooblaščam pristojni organ Občine Renče-Vogrsko, da po uradni dolžnosti pridobi:
(ustrezno obkrožite!)
1. Potrdilo o slovenskem državljanstvu (velja za področje A, B in C)
2. Potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu (velja za področje A, B in C)
3. Potrdilo o začasnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko s potrdilom o prijavi stalnega
prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred
oddajo prijave na razpis (velja za področje C)

Datum: ____________________________

Podpis kandidata/ke:

______________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
(velja za mladoletne kandidate)

______________________________

Opomba: Izjavo o pooblastilu za pridobitev zgoraj navedenih dokazil izpolnijo in
priložijo kandidati, ki prijavi na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad mladim
talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017 ne prilagajo obkroženih dokazil!
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SPLOŠNA NAVODILA
ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH PRIJAVNIH OBRAZCEV

I. OBRAZCI ZA PRIJAVO
Kandidati za dodelitev štipendij oz. nagrad za mlade talente morajo prijavo na Javni razpis za
dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017 oddati na
predpisanih prijavnih obrazcih, ki so predpisani za vsako področje posebej, in sicer:
1. Kandidati za dodelitev štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice morajo prijavo
oddati na predpisanem obrazcu »A. PRIJAVA
ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA
IZOBRAŽEVANJE ZA DEFICITARNE POKLICE DIJAKOM, VPISANIM V ENEGA OD
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA« IZ PRILOGE 1, ALI

DODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM, VPISANIM V ENEGA OD IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA IZ PRILOGE 2

in ji priložiti vse obvezne priloge, ki so navedene v tem obrazcu.
2. Kandidati za dodelitev občinskih štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim
študentom morajo prijavo oddati na predpisanem obrazcu »B. PRIJAVA ZA DODELITEV
OBČINSKE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE, DODIPLOMSKE IN PODIPLOMSKE ŠTUDENTE« in
ji priložiti vse obvezne priloge, ki so navedene v tem obrazcu.
3. Kandidati za dodelitev nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in
umetnosti, izobraževanja in drugih področjih morajo prijavo oddati na predpisanem
obrazcu »C. PRIJAVA ZA DODELITEV NAGRADE ZA MLADE TALENTE« in ji priložiti vse
obvezne priloge, ki so navedene v tem obrazcu.
OPOZORILO: Kandidati se lahko prijavijo samo na eno področje: ali na področje A za
dodelitev štipendije za deficitarne poklice, ali na področje B za dodelitev štipendij
dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom, ali na področje C za dodelitev
nagrade mladim talentom! Prijav kandidatov, ki se bodo prijavili na več področij hkrati,
komisija ne bo obravnavala.
Kandidati, ki so bili v letu 2016 prejemniki štipendije oz. nagrad za mlade talente in niso
izpolnili pogodbenih obveznosti za leto 2016 do dneva prijave na ta razpis, ne bodo
upravičeni do dodelitve štipendije oz. nagrade za mlade talente v letu 2017.
II. VLOŽITEV PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih iz točke I.
teh navodil, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in z vsemi obveznimi prilogami.
Kandidati, ki prijavi na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini
Renče-Vogrsko v letu 2017 ne prilagajo Potrdila o slovenskem državljanstvu ter Potrdila o
stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu, morajo prijavi priložiti izpolnjeno in podpisano
Izjavo o pooblastilu za pridobitev teh dokazil.
Kandidati z začasnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, ki prijavi na Javni razpis za
dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017 ne prilagajo
Potrdila o začasnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko s potrdilom o prijavi stalnega
prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred oddajo
prijave na razpis, morajo prijavi priložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo o pooblastilu za
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pridobitev teh dokazil (velja za kandidate, ki se prijavljajo na področje C in imajo v Občini
Renče-Vogrsko prijavljeno začasno prebivališče).
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je:
- dosegljiva od 3. oktobra 2017 do izteka prijavnega roka v vložišču Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času Občine,
- dosegljiva od 3. oktobra 2017 do izteka prijavnega roka na spletni strani Občine RenčeVogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
- v zgornjem levem kotu ime, priimek in naslov kandidata/ke,
- v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na Javni razpis za dodelitev štipendij in
nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017«, obvezna oznaka prijave
(A ali B ali C) in besedilo »Ne odpiraj«,
- na desni strani naslov Občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga.
Nepravilno opremljenih kuvert Komisija ne bo obravnavala.
Prepozno vloženih prijav Komisija ne bo obravnavala.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se kandidat/ka strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

III. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Vladki Gal Janeš v času
uradnih ur po telefonu št. 05 338 45 04 oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.

Občinska uprava
Priloga 1: Nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev – dijaki/nje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

kamnosek/kamnosekinja
mehatronik operater/operaterka
izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
elektrikar/električarka
avtokaroserist/avtokaroseristka
pek/pekarka
slaščičar/slaščičarka
mesar/mesarka
tapetnik/tapetničarka
mizar/mizarka
zidar/zidarka
tesar/tesarka
klepar-krovec/kleparka-krovka
izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
gozdar/gozdarka
dimnikar/dimnikarka
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Priloga 2: Nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev – dodiplomski
študenti/ke:
1.
2.
3.
4.
5.

Inženir kemijskega inženirstva
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov
Inženirji gradbeništva
Inženirji elektrotehnike ipd.
Inženirji strojništva ipd.

MERILA
I. Merila za dodelitev štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice na

področju A so:
1. Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za
preteklo koledarsko leto, ki znaša 1.584,66 EUR):
- do 30 %
10 točk
- nad 30 % do 50 %
8 točk
- nad 50 % do 60 %
6 točk
- nad 60 % do 70 %
4 točke
- nad 70 % do 80 %
2 točki
2. Dosežen učni uspeh:
- Dobro (3)
- Prav dobro (4)
- Odlično (5)

II. Merila za dodelitev občinskih
podiplomskim študentom so:

4 točke
6 točk
8 točk

štipendij

dijakom,

dodiplomskim

in

1. Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za
preteklo koledarsko leto, ki znaša 1.584,66 EUR):
- do 30 %
10 točk
- nad 30 % do 50 %
8 točk
- nad 50 % do 60 %
6 točk
- nad 60 % do 70 %
4 točke
- nad 70 % do 80 %
2 točki
2. Dosežen učni uspeh:
- Dobro (3)
- Prav dobro (4)
- Odlično (5)

4 točke
6 točk
8 točk

Ali
3. Dosežena povprečna ocena:
- od 7,1 do 8,0
- od 8,1 do 9,0
- od 9,1 do 10,0

4 točke
6 točk
8 točk
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4. Uspeh v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih
dejavnostih:
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
4 točke
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na državnem tekmovanju
3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju 3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju 2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na državnem tekmovanju
1 točka
- Nagrada, priznanje ali drugi javni dosežek*
1 točka
*Za nagrade, priznanja ali druge javne dosežke se lahko dodeli skupaj največ 4 točke.
5. Aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega
družbenega pomena:
- Aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in podobnih organizacijah ali
društvih posebnega družbenega pomena
1 točka
Ob doseženem enakem številu točk imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na
družinskega člana. (Velja za točko I in II).

III. Merila za dodelitev nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti,
izobraževanja in drugih področjih
Osnovno merilo dodelitve nagrad mladim talentom bo presoja dokazil o izjemnih dosežkih na
področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih. Kot izjemen dosežek
na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih se po Pravilniku
šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem šolskem oz. študijskem letu na
področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih, dokazljiv s
priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj …, z
nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri
znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in s kritikami dosežkov.
Področje športa:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarod. tekmovanju
- 2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
- 2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarod. tekmovanju
- 3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
- 3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarod. Tekmovanju
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju
- Nastopi v državni reprezentanci
- Posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki *

6 točk
7 točk
4 točke
5 točk
2 točki
3 točke
1 točka
3 točke
1 točka

*Za nagrade, priznanja ali druge javne dosežke se lahko dodeli skupaj največ 7 točk.
Področje kulture in umetnosti, izobraževanja in druga področja:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
6 točk
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarod. tekmovanju
7 točk
- 2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
4 točke
- 2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarod. tekmovanju
5 točk
- 3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarod. tekmovanju 3 točke
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju
1 točka

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2017
-

Posebne nagrade in drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, umetniških
razstavah ali koncertih in kritike dosežkov, sodelovanje pri znanstvenih raziskavah,
recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, potrdila in priporočila
gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata, kritike
dosežkov,…)*
1 točka

*Za nagrade, priznanja ali druge javne dosežke se lahko dodeli skupaj največ 7 točk.
Prijave kandidatov se bodo ocenjevale v skladu s točkovanjem iz Pravilnika o dodeljevanju
štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko in 5. do 6. člena Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih
talentov v Občini Renče-Vogrsko.

