Na podlagi 12. člena Pravilnika o štipendiranju mladih občanov Komende (veljavnega od 20. 10.
2017, objavljen https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja
objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ
Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju mladih občanov Komende (v
nadaljevanju Pravilnik) razpisuje za študijsko leto 2018/19 eno štipendijo za študenta z možnostjo
podaljšanja.
Do štipendije so upravičeni študentje, državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Komenda.

Prijava na razpis bo popolna, če je v lastnem interesu priloženo:










potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto
dokazilo o učnem uspehu predhodnega šolskega/študijskega leta (fotokopija letnega
spričevala),
predmetnik izobraževalnega programa,
dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (fotokopija osebne izkaznice),
potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Komenda,
dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na družinskega člana v preteklem koledarskem letu (npr.
kopija dohodninske odločbe)
izjava, da prosilec ne prejema drugih štipendij, da ni zaposlen ali voden v registru brezposelnih
oseb in da ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (»obrazec 1« je mogoče pridobiti na
spletnem naslovu: https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/)
izjavo prosilca, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo v postopkih po 13.
členu Pravilnika.

Popolne vloge naj se naslovijo na:
Ustanova Petra Pavla Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s
pripisom »ZA ŠTIPENDIJO«.

Rok za oddajo vloge je 15. 1. 2019.
Podpis pogodb o štipendiranju bo 15. 2. 2019. Štipendija bo podeljena v februarju 2019 z
ustreznim poračunom za nazaj.
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V primeru prevelikega števila prosilcev, bo imel prednost pri zboru prosilec:
1.
2.
3.
4.

z boljšim učnim uspehom,
z nižjim dohodkom na družinske člane,
z izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih in
z motivacijskim pismom.

Merila podelitve štipendij so opredeljena v 8. in 9. členu Pravilnika.
Obveznosti prejemnika štipendij so predstavljene v 16. členu Pravilnika.

Vsa morebitna vprašanja glede razpisa lahko naslovite na info@uppg.si ali 070 280 015.

Komenda, 13. 12. 2018

Simona Ožura
predsednica odbora za
dodeljevanje štipendij

Štefan Petkovšek
predsednik uprave UPPG
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