Obdina Moravske Toplice, Kranjdeva ulica 3. 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko
izobraievalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. dlena Pravilnika o Stipendiranju v obdini
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.91/l l), objavlja

TL.AZ,PIS
ZA PODELITEV STIPENDU OB'INE MORAVSKE TOPLICE

I.

PREDMET RAZPISA

Sdpendije Obdine Moravske Toplice za Studente s stalnim bivaliSdem v obdini Moravske Toplice.

II.

SPLOSNE DOLOCBE
Stipendije so r.vpisane za Studijsko leto 2020/2021. Stipendije se podeljujejo za Studij v RS in v
tujini.
Predlog za dodelitev Stipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje Zupan Obdine Moravske
Toplice. O podelitvi Stipendij odlodi na predlog komisije obdinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo Studenti dodiplomskega in podiplomskega Studija,

ki

izpolnjujejo

naslednje pogoje:
da so drZavljani Republike Slovenije,
da imajo stalno prebivali5de v obdini Moravske Toplice,
da so rpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega Studijskega programa,
da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
da niso prejemniki drugih Stipendij ali drugih prejemkov za izobraievanje,
da imajo povpredje ocen v preteklem Studijskem letu najmanj 7.5.

-

Vi5ina Stipendije se dolodi na podlagi seStevka todk, doseZenega po kriterijih, ki jih doloda
pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivali5da do kaja izobraZevanja
povpredno oceno in letnik Studija.
Stipendist se s prejemanjem Stipendije obveZe:
da uspe5no konda letnik, za katerega je prejel Stipendijo,
da poda letno porodilo o poteku Studija,
daje pripravljen sodelovati z Obdino Moravske Toplice oz. PIF.

-

IV.

ROK IN NAEIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev Stipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu ))Vloga za pridobitev
Stipendije Obdine Moravske Toplice za Studijsko leto 202012021<. Kandidati jo lahko dobijo na
sedeiu Obdine Moravske Toplice, Kranjdeva ulica 3,9226 Moravske Toplice oziroma na spletni
strani Obdine Moravske Toplice: wuu.moravske-toplice.si ali na spletni strani PIF: wu"r'v.pi1'.si.
Vloga se Steje za popolno, de je k vlogi priloZena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in de je
pravodasno oddana.

Rok za oddajo vlog je do vkljudno 18. 12.2020. Kandidati lahko vloge vrodijo osebno na sedeZu
Obdine Moravske Toplice ali poSljejo po posti na naslov: oBaINA MORAVSKE TOPLICE,
Kranjdeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom ,StIpENoUE 2o2ol2o2l <.
Vloga, ki je bila oddana priporodeno po poSti, se Steje za pravodasno, de je bila oddana na poSti
zadnji dan roka za oddajo vlog.
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Zlpan:
Alolz Glavad l. r.

