Evidenca prejemnikov štipendij za nadarjene dijake in študente, ki so bili financirani iz
proračuna Mestne občine Nova Gorica
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Naziv institucije: Mestna občina Nova Gorica
Naziv zbirke podatkov: Evidenca prejemnikov štipendij za nadarjene dijake in
študente, ki so bili financirani iz proračuna Mestne občine Nova Gorica
Področje: izobraževanje
Opis vsebine: štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, na podlagi javnih
razpisov
Pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju in financiranju dodatnega strokovnega
izobraževanja (Uradne objave, št. 15/2000), Pravilnik o štipendiranju in
sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 76/05), Pravilnik o štipendiranju in
sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 68/07 s spremembami)
Ključne besede: štipendija
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Mestna občina Nova Gorica
Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za
uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ
Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se
zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: do evidence ni možno
dostopati (vpogledovati) preko interneta
Internetni naslov do odprtih podatkov: do podatkov evidence ni možno dostopati
preko interneta;
Datum nastanka: 1. 1. 2000
Pogostost osveževanja podatkov: letno – do leta 2015
Oblika zapisa: (Metapodatkovni element opisuje, v katerem formatu je zbirka na voljo)
nsf, csv, xls
Jezik zapisa: (Jezik ali jeziki, ki se uporabljajo v zbirki podatkov. Zaloga vrednosti
tega metapodatkovnega elementa je omejena na jezike, opredeljene v standardu ISO
639-2) slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma
podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave trenutno ni take povezave
Odgovorna oseba: Majda Stepančič, višja svetovalka za družbene dejavnosti

