OBRAZEC ZA ŠOLSKI PAKET Š.L. 2019/20

Dodelitev podpor za učence V. razreda osnovne šole, dijake nižje
srednje šole ter prvega in drugega razreda višje srednje šole
PROŠNJA in SAMOPOTRDILO
občina trst
oddelek za šole, vzgojo,
turistično promocijo,
kulturo in šport

ŠOLSKO LETO 2019/2020

IZPOLNI URAD

Spošt. Občina Trst
Oddelek za Šole, Vzgojo, Turistično Promocijo, Kulturo in
Šport
Služba za Šole in Vzgojo
O.P. Šole in Logistika, Univerza in Raziskovanje

Podpisani/a …………………...…………...…………………………………………………………………………….…………………
PROSIM

za dodelitev prispevka, ki ga dodeljuje Občina Trst v sklopu zagotavljanja pravice do študija (navedite ime in
priimek mladoletnikov, za katere prosite za dodelitev prispevka):
priimek

ime

a) ________________________________________________________________________________________________M

Ž

b) _______________________________________________________________________________________M

Ž

c)

_______________________________________________________________________________________________M

Ž

d) _______________________________________________________________________________________M

Ž

in v ta namen, v skladu s 46. in 47. členom O.P.R. 445/2000 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami,
zavedajoč se, da se lažne izjave, ponarejanje listin in njih uporaba kaznujejo po kazenskem zakoniku in s
posebnimi zakoni ter s preklicem morebitnih tako pridobljenih ugodnosti (75. in 76. člen O.P.R.
445/00),
IZJAVLJAM

1) svoje osebne podatke:
priimek in ime
kot

 oče/mati

 skrbnik

 rejnik
dne

rojen/a v
davčna št.
s stalnim
prebivališčem v
naslov
ul/trg

h. št.

telefon
elektronska pošta

@

poštna št.
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2) da razpolagam z veljavnim pokazateljem enakovrednega ekonomskega stanja (ISEE)1) za
„storitve po znižani ceni za mladoletnike ali družine z mladoletniki” za mladoletnika, za
katerega prosim koristenje storitve;
3) da prosim za dodelitev prispevka za št. _____ otrok iz svoje družinske skupnosti in da sem v ta namen
izpolnil obrazec za posameznega učenca [A] [B] [C] (ustrezno prekrižajte);

4) da izvršujem roditeljsko pravico nad otrokom/i, za katerega/e prosim za dodelitev prispevka
za nakup individualnih didaktičnih pripomočkov.
5) da sem seznanjen z možnostjo preverjanja posredovanih podatkov z namenom ugotavljanja
njihove verodostojnosti, v skladu s 71. členom O.P.R. 445/2000 ter z 11. členom O.P.M.S. št.
159 z dne 5. decembra 2013, ter da je predviden pregled vseh potrdil ISEE, ki bodo vsebovala
nepopolnosti ali neskladnosti;
6) da sem prebral informacije v zvezi z obravnavo osebnih podatkov, objavljene na spletni strani
Občine Trst (www.triestescuolaonline.it) v skladu z 13. členom Uredbe EU št. 679/2016:
Vlogi prilagam naslednjo dokumentacijo:
1) fotokopijo svojega osebnega dokumenta
2) drugo (fakultativno): ___________________________________________________________
DATUM ______________________

PODPIS _________________________________

OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA UČENCA [A]
priimek in ime
Priimek

rojen/a
v

Ime

dne

davčna številka
s stalnim prebivališčem
v občini Trst
ul/trg in h. št.

Osnovna šola
ali
Nižja srednja šola
ali

Višja srednja šola
Razred, ki ga dijak/inja obiskuje v šolskem letu
2018/19
Razred, v katerega je dijak/inja vpisan/a za šolsko
leto 2019/20
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OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA UČENCA [B]
priimek in ime
Priimek

Ime

rojen/a
v

dne

davčna številka
s stalnim prebivališčem
v občini Trst
ul/trg in h. št.

Osnovna šola
ali
Nižja srednja šola
ali

Višja srednja šola
Razred, ki ga dijak/inja obiskuje v šolskem letu
2018/19
Razred, v katerega je dijak/inja vpisan/a za šolsko
leto 2019/20

OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA UČENCA [C]
priimek in ime
Priimek

rojen/a
v

Ime

dne

davčna številka
s stalnim prebivališčem
v občini Trst
ul/trg in h. št.

Osnovna šola
ali
Nižja srednja šola
ali

Višja srednja šola
Razred, ki ga dijak/inja obiskuje v šolskem letu
2018/19
Razred, v katerega je dijak/inja vpisan/a za šolsko
leto 2019/20
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OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA UČENCA [D]
priimek in ime
Priimek

rojen/a
v

Ime

dne

davčna številka
s stalnim prebivališčem
v občini Trst
ul/trg in h. št.

Osnovna šola
ali
Nižja srednja šola
ali

Višja srednja šola
Razred, ki ga dijak/inja obiskuje v šolskem letu
2018/19
Razred, v katerega je dijak/inja vpisan/a za šolsko
leto 2019/20
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Ta del odrežite in shranite

POTRDILO ZA PROSILCA
POTRJUJEMO
da smo vlogo za dodelitev denarnega prispevka za nakup individualnih didaktičnih pripomočkov
za šolsko leto 2019/2020 za dijaka /dijake
[A] _____________________________________
[B] _____________________________________
[C] _____________________________________
[D] _____________________________________

prejeli dne

Datum in žig urada

OPOMBE

1) Za opredelitev ekonomskega stanja se izvajajo določbe v zvezi s pokazateljem dejanskega
ekonomskega stanja ISEE. Za izračun ISEE morajo prosilci izpolniti nadomestno izjavo (DSU), ki
vsebuje informacije o sestavi družine ter informacije o prejemkih in premoženju, ki so potrebne
za opis ekonomskega stanja družine. Nadomestno izjavo morate vložiti v enem od uradov za
pomoč davkoplačevalcem (CAF), ki nudi brezplačno pomoč pri izpolnitvi slednje. Dodatne
informacije
o
pokazatelju
ISEE
so
na
voljo
na
spletni
strani
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx. Vrednost ISEE, ki jo morate prijaviti, je tista
v zvezi z znižanimi storitvami za mladoletnike in za družine z mladoletniki. Vsa nepopolna potrdila
ISEE in potrdila, ki bodo vsebovala neskladnosti, bomo dodatno preverjali.
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INFORMATIVNI LIST
ZAKONSKA PODLAGA: D.Z. št. 13 z dne 30. marca 2018, 3. člen, 2. odstavek
(D.Z. št. 3 z dne 22 . februarja 2019, 2. člen)

Za dodelitev prispevka “Šolski paket” lahko prosijo starši ali
nosilci roditeljske pravice za
mladoletnike/ce, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
1) obiskovanje V. razreda osnovne šole, obiskovanje nižje srednje šole ali prvega bienija
višje srednje šole;
2) stalno bivališče v Občini Trst;
3) pripadnost družinski skupnosti, katere vrednost pokazatelja ISEE ne presega 10.632,94 evrov.
Vlogo morate v celoti izpolniti na čitljiv način. Nepopolnih vlog ne bomo sprejeli.
Vlogo morate oddati pri spodnjem okencu (s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta
vlagatelja)
Občinsko vložišče – ul. Punta del Forno 2 pritličje, pisarna št. 2
od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 ure; ob ponedeljkih in sredah tudi od 14.00 do 16.30 ure

od 20. maja 2019 do 5. julija 2019
Ali poslati po pošti s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika vloge na Občino Trst, Trg
Zedinjenja Italije 4, 34121 TRST
Oziroma poslati po elektronski pošti s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika vloge na
naslov: comune.trieste@certgov.fvg.it
Obveščamo, da samo Urad Občinskega Vložišča izdaja potrdilo o oddaji vloge.
Vlog, prejetih po zapadlosti roka za predložitev, ne bomo sprejemali.
Upravičencem bomo dodelili denarno podporo na podlagi razreda, ki ga bodo obiskovali v šolskem letu 2019/20,
v skladu z Razpredelnico A, sprejeto s sklepom Občinskega odbora št. 190 z dne 11. maja 2017.
razred
5. razred osnovne šole

Minimalni Maksimalni
znesek
znesek
€ 84,00
€ 120,00

Nižja srednja šola (I.,II. in
III. razred)

€ 140,00

€ 200,00

Višja srednja šola (I. in II.
razred)

€ 140,00

€ 200,00

Za dodatne informacije ali za določitev sestanka pokličite
na:
Urad za Šole in Logistiko, Univerzo in Raziskovanje
tel. 040 675 4020

V kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za ugoditev vsem prošnjam z dodelitvijo
maksimalnega zneska, bomo upravičencem dodelili od 70% do 100% maksimalnega predvidenega zneska do
izčrpanja vseh sredstev na voljo. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovale za ugoditev
vsem prošnjam z dodelitvijo minimalnega zneska, bomo sestavili lestvico od najnižjega do najvišjega zneska
potrdila ISEE, pri čemer ne bomo upoštevali vrste šole, prispevke pa bomo dodelili do izčrpanja vseh
sredstev na voljo.
Najkasneje do 13. septembra 2019 bomo na spletni strani http://www.retecivica.trieste.it objavili
lestvico.
Upravičence bomo obvestili o načinu izplačila prispevka s SMS sporočilom, sporočilom elektronske
pošte in z objavo na spletni strani http://www.retecivica.trieste.it.
Prispevke bodo morali upravičenci dvigniti najkasneje do 13. decembra 2019, sicer bo
dodeljena ugodnost preklicana.

