Pomembno obvestilo
14. 10. 2008 pote~e rok do katerega lahko najemniki – prej{nji
imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih
podajo vloge za izdajo odlo~be o ugotovitvi upravi~enosti iz 173.
~lena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upravi~enosti do pridobitve
nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih
papirjev, z namenom nakupa tega ali drugega stanovanja ali
stanovanjske hi{e.
Svoje vloge lahko naslovijo na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana {e do vklju~no 14. oktobra 2008.
Ta rok velja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo
vrnjeno s pravnomo~no odlo~bo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vklju~no 14. 10. 2003.
Za stanovanja, ki so bila vrnjena upravi~encem do denacionalizacije po 14. 10. 2003, velja petletni rok od pravnomo~nosti
posami~ne odlo~be o denacionalizaciji. To pomeni, da najemniki
teh stanovanj pravice iz 173. ~lena lahko uveljavijo tudi po 14. 10.
2008, vendar le znotraj petletnega roka od pravnomo~nosti
odlo~be o denacionalizaciji.
Ministrstvo za okolje in prostor

Subvencioniranje dija{kih prevozov
V 7. {tevilki Uradnega vestnika Ob~ine Bohinj, ki je sestavni
del 10. {tevilke Bohinjskih novic (3. 10. 2008) je bil objavljen
Odlok o subvencioniranju dija{kih prevozov. Odlok pri~ne veljati
15. dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2008 dalje. Do subvencije po navedenem odloku so upravi~eni dijaki s stalnim
bivali{~em v ob~ini Bohinj, ~e prej uveljavijo pravico do dr`avne
subvencije za prevoz. Glede na dejstvo, da se je {olsko leto `e
pri~elo in da so dijaki vloge za uveljavljanje dr`avne subvencije
`e oddali prevoznikom, bo postopek za uveljavljanje ob~inske
subvencije malce druga~en.
Vse dijake, ki bodo uveljavljali pravico do ob~inske subvencije vabimo, da se oglasijo v sejni sobi Ob~ine Bohinj v
soboto, 11. 10. 2008, med 10. in 13. uro ali v sredo, 15. 10.
2008, od 15. do 19. ure, oz. v ~asu uradnih ur ob~inske uprave. Pripravili bomo vse potrebne obrazce, dijaki pa morajo s
seboj prinesti potrdilo o vpisu za {olsko leto 2008/2009.
Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. {t. 577 01 15.

Razpis za {tipendije in diplomske
naloge
Dijake in {tudente bi radi opozorili na dva pomembna razpisa,
ki sta objavljena v dana{njem dodatku Bohinjskih novic.
Prvi je razpis za Podelitev nagrad za diplomske naloge, na
podlagi katerega bomo v tem letu podelili tri nagrade izbranim
nalogam. O izboru nalog bo odlo~ala posebna komisija, ki jo bo
imenoval `upan.
Drugi razpis, po katerem je spra{evalo `e ve~ na{ih ob~anov,
pa je razpis za pridobitev {tipendije Ob~ine Bohinj. Tudi za {olsko
leto 2008/2009 bomo v skladu z Odlokom o {tipendiranju v ob~ini
Bohinj podelili 15 {tipendij. Vse, ki se boste prijavili na razpis za
pridobitev {tipendije opozarjamo na 2. to~ko razpisa v kateri je
naveden bruto dohodek star{ev v treh mesecih pred objavo
razpisa (julij, avgust in september). Potrdilo o prejetem bruto
dohodku morate dobiti pri delodajalcu.
V primeru, da dohodek dru`ine predstavlja pokojnina, je
potrebno vlogi prilo`iti dokazila o izpla~ilu pokojnine (odrezke) za
zadnje tri mesece (julij, avgust in september). Navedene neto
zneske bomo pomno`ili s koli~nikom 1,53965 in tako dobili bruto
znesek, ki ga za izra~un dohodka dru`ine potrebujemo.
Ob prijavi lahko predlo`ite tudi ustrezno, uradno potrdilo, iz
katerega mora biti razvidno, da dolo~eno zdravstveno ali socialno stanje prosilca ali enega od star{ev vpliva na vi{ino
stro{kov, ki jih ima dru`ina. Upo{tevala se bodo le potrdila
strokovnih institucij (Zdravstveni dom Bohinj, Center za socialno
delo Radovljica,…). Razpisni pogoji so razvidni iz vsebine
razpisa. Pri pripravi prednostne liste vseh prosilcev (od katerih jih
prvih 15 pridobi {tipendijo) pa se upo{teva: u~ni uspeh v zadnjem letniku izobra`evanja, dohodek dru`ine, {tevilo nepreskrbljenih otrok, dru`inski status prosilca (ali ima `e svojo dru`ino)
in posebno zdravstveno ali socialno stanje prosilca ali star{a. Za
nepreskrbljene otroke je potrebno prilo`iti dokazila, kot so
potrdilo o vpisu, prijava na zavodu za zaposlovanje,… Za
osnovno{olske in mlaj{e otroke dokazila niso potrebna.
Vse, ki bodo oddali vloge za pridobitev {tipendije, prosimo, da
razpis pazljivo preberejo in prilo`ijo vso potrebno dokumentacijo.
Za vsa morebitne vpra{anja, ki se bodo pojavila ob pripravi dokumentacije, lahko pokli~ete na ob~insko upravo tel. {t. 577 01 15.
Iva Lapajne, ob~inska uprava

[tevilka 7 (dodatek)

Bohinj, 8. oktober 2008

RAZPISI IN OBVESTILA

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto 2008
(Uradni vestnik Gorenjske, {t. 35/2007) in na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj
za leto 2008 (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 6/2008) Ob~ina
Bohinj objavlja naslednji

2.) Na razpis se lahko prijavijo dijaki in {tudenti, ki se redno izobra`ujejo in izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

da so dr`avljani RS s stalnim prebivali{~em v ob~ini Bohinj;

-

da ne prejemajo druge {tipendije;

-

da so dosegli najmanj dober u~ni uspeh v preteklem {olskem
letu;

-

da bruto dohodek star{ev v zadnjih treh mesecih, pred objavo razpisa, ne presega skupne vi{ine 1.581,01 € na dru`inskega ~lana.

RAZPIS
1. Predmet razpisa: Podelitev nagrad za diplomske naloge
2. Vi{ina nagrade: Izbrana naloga se nagradi v vi{ini 321,25 €.
Podelijo se tri nagrade.
3. Pogoji: Na razpisu lahko sodelujejo {tudenti ali absolventi, ki
so ali bodo diplomirali v letu 2008. Kandidati morajo k vlogi
predlo`iti:

3.) Kandidati morajo razpisni dokumentaciji, ki jo dobijo na
ob~inski upravi ali na spletni strani ob~ine, prilo`iti naslednja
dokazila in dokumente:
-

dokazilo o vpisu v teko~i letnik {ole;

-

diplomsko nalogo;

-

-

potrdilo o opravljeni diplomi ali potrdilo visoko{olske organizacije ali mentorja, da ima kandidat potrjeno diplomsko nalogo;

dokazilo o u~nem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobra`evanja;

-

izjavo, s katero kandidat sogla{a s prenosom avtorskih pravic na Ob~ino Bohinj.

potrdilo star{ev o bruto osebnem dohodku v zadnjih treh
mesecih pred objavo razpisa (julij, avgust in september)
oziroma

-

4. Merila za izbor: prednost pri izbiri imajo diplomske naloge s
podro~ja turizma, gospodarstva in urejanja prostora.

dokazilo o prejeti vi{ini pokojnine v zadnjih treh mesecih pred
objavo razpisa (julij, avgust in september);

-

odlo~bo o odmeri dohodnine za preteklo leto za oba star{a;

-

dokazila o statusu nepreskrbljenih ~lanov (ni potrebno za
osnovno{olske in mlaj{e otroke);

-

potrdilo o {tevilu dru`inskih ~lanov oziroma o skupnem
gospodinjstvu;

-

potrdilo Centra za socialno delo Radovljica, Zdravstvenega
doma Bohinj ali potrdilo druge institucije iz katerega je razvidno, da zdravstveno ali socialno stanje prosilca (njegovih
star{ev) vpliva na zvi{anje `ivljenjskih stro{kov dru`ine;

-

5. Rok za oddajo: kandidati morajo v skladu s tem razpisom
vloge posredovati najkasneje do ~etrtka, 30. oktobra 2008, v
zaprti kuverti z ozna~bo javnega razpisa na naslov: Ob~ina
Bohinj, Ob~inska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.
6. Kandidati bodo o izboru pisno obve{~eni najkasneje v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
[tevilka: 110-26/2008
Bohinjska Bistrica, 22. 9. 2008
Ob~inska uprava Ob~ine Bohinj

Ob~inska uprava ob~ine Bohinj na podlagi 8. ~lena Odloka o
{tipendiranju v ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t.
8/99 in {t. 7/01), na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj za
leto 2008 (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 35/2007) in na podlagi
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora~unu
Ob~ine Bohinj za leto 2008 (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t.
6/2008) razpisuje za {olsko leto 2008/2009

[TIPENDIJE OB^INE BOHINJ
1.) Ob~ina Bohinj v skladu s Prora~unom Ob~ine Bohinj za
{olsko leto 2008/2009 razpisuje 15 {tipendij.

4.) Kandidati morajo poslati ali predlo`iti prijave z dokumentacijo, navedeno v 3. to~ki, najkasneje do ~etrtka 30. 10. 2008, na
naslov: Ob~inska uprava, Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom RAZPIS ZA [TIPENDIJO.
5.) Izbiro kandidatov opravi posebna strokovna komisija, ki jo
imenuje `upan, v skladu z merili in kriteriji, ki so dolo~eni s
Pravilnikom o {tipendiranju v ob~ini Bohinj (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj, {t. 8/99 in {t. 6/2000).
6.) Kandidati bodo o izbiri pisno obve{~eni najkasneje v roku 15
dni po opravljeni izbiri.

[tevilka: 110-25/2008
Bohinjska Bistrica, 22. 9. 2008
Ob~inska uprava Ob~ine Bohinj
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