OBČINA STARŠE

Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00

Fax:

02 686 48 10

E-mail: obcina@starse.si

Številka:603-1/2017
Datum:17.7.2017
Na podlagi Pravilnika o žepninah v Občini Starše (MUV, št. 26/2015), Občinska
uprava Občine Starše objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2017/18
od 1.9.2017 do 24.6.2018
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine v šolskem letu 2017/18 – od 1.9.2017 do
24.6.2018. Žepnina znaša 30,00 EUR mesečno na upravičenca.
Žepnina bo prosilcem (dijakom) dodeljena za deset (10) mesecev in sicer za obdobje
od 1. septembra 2017 do 24. junija 2018.
2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejemanja žepnine imajo dijaki, ki:
 imajo stalno prebivališče skupaj z enim od staršev v Občini Starše;
 se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
 v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe
samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;
 v času vložitve vloge še niso dopolnili 26 let in iz objektivnih razlogov še niso
zaključili šolanja, ter niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega
tečaja in podobne programe;
 imajo status dijaka;
 da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju Občine
Starše.
3. Dokumentacija, potrebna za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
 potrdilo o stalnem prebivališču prosilca in enega izmed staršev (potrdilo bomo
pridobili sami);
 originalno potrdilo o šolanju;
 fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro
vidna številka računa;
 originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju občine
Starše.
4. Rok in način prijave na razpis:
Prosilec vloži vlogo za pridobitev žepnine na obrazcu, ki je na voljo v prostorih
Občinske uprave Občine Starše ali v tajništvu ter na spletni strani Občine Starše
www.starse.si.
Vlogo z vsemi prilogami oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Starše, Starše
93, 2205 Starše, najkasneje do 15. septembra 2017 s pripisom – Žepnine 2017/18.

5. Odločitev o vlogi:
O vlogah bo odločeno s skupno odločbo, ki bo javno objavljena na oglasni deski
Občine Starše ter na spletni strani Občine Starše www.starse.si.
Prejemnikom žepnin bodo sredstva nakazana najkasneje do 10. v mesecu za tekoči
mesec, razen za mesec september 2017, ko bodo sredstva nakazana po izdaji
skupne odločbe.
OBČINA STARŠE
Župan
Bojan KIRBIŠ
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