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OBVESTILO 
 

 Uprava Občine Dolina sporoča, da bo, od ponedeljka 3. februarja 2014 do petka 28 
februarja 2014, možno predložiti prošnje: 

• za dodelitev denarnega prispevka za povračilo stroškov za nakup učbenikov in 
drugih individualnih pripomočkov v š.l. 2013-14, na osnovi točke a) 1. odstavka 2. 
člena DZ 10/80 in točke a) 1. odstavka 28. člena DZ 10/88; 

• za dodelitev denarnega prispevka za povračilo stroškov za nakup vozovnic za lokalni 
javni prevoz v tržaški pokrajini v š.l. 2013-14. 

Pogoji za dodelitev prispevka so: 

1) stalno bivališče v občini Dolina; 

2) obiskovanje osnovnih šol, nižjih srednjih šol in prvih dveh razredov višjih srednjih šol; 

3) kazalnik ustreznega ekonomskega položaja (ISEE) družine učenca/učenke ne sme presegati euro 
15.493,71. 

Prošnji je treba priložiti veljavno potrdilo ISEE (dohodki iz leta 2012) otrokovega 
družinskega jedra in primerno dokumentacijo, ki dokazuje nakup za lastne potrebe 
učbenikov/individualnih učnih pripomočkov/vozovnic za lokalni javni prevoz v tržaški pokrajini v 
korist učenca/ke koristinika/ce. 

Obrazci so na razpolago na spletni strani: www.sandorligo-dolina.it ali v uradu za izobraževanje in 
šolske storitve občine Dolina. 

Prošnje se izroči, ustrezno izpolnjene in podpisane, na sledeči način: 

- ročno na občinsko vložišče (urnik od ponedeljka do petka 8.30 – 12.15, ponedeljek in sreda 
14.30 – 16.45); 

- preko pošte, s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta izjavitelja (upošteva se datum na 
poštnem žigu pošiljke); 

- po telematski pošti od priporočene elektronske pošte starša/skrbnika izjavitelja na 
priporočeno elektronsko pošto Občine Dolina comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it, v tem slučaju se upošteva datum telematske pošiljke prošnje. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na občinski urad za izobrazbo in šolske storitve (tel. 
040/8329 281-239) e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 
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