RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Številka: 609-4/2022-1

1. Podatki o kandidatu/ki:
1.1 Ime in priimek:

1.2 Naslov:
(ulica, kraj, pošta)
1.3

Telefon:

1.4

Davčna
številka:

E-pošta:
EMŠO:

1.5 Številka TRR računa:
1.6 Banka pri kateri je račun odprt:
2. Obvezne priloge - dokazila, ki jih mora priložiti kandidat/ka
2.1 Izvirnik oziroma overjena kopija potrdila izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem
letniku v šolskem letu 2021/2022.
2.2. Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
2.3. Podpisana in izpolnjena »Izjava o resničnosti in točnosti podatkov«.
3. Zaželjeno je, da kandidat/ka opiše kako poteka njegov študij v tujini, kako si je organiziral
bivanje, ali študij izpolnjuje njegova pričakovanja, višina eventualne šolnine, koliko znašajo
stroški bivanja, prehrane….

I Z J A V A
O R E S N I Č N O S T I I N T O Č N O S T I P O D AT K O V

Spodaj podpisani/a ______________________________________ pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljam,

- da se izobražujem na tuji izobraževalni ustanovi (naziv in naslov ustanove):
_______________________________________________________________________________,
s ciljem pridobitve javno veljavnega spričevala, in sicer za (obkroži)
a) dodiplomski ali
b) podiplomski (magistrski) študij
na področju glasbene umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali tehnike;
- da sem v šolskem letu 2021/2022 bil/a sprejet/a ali vpisan/a (obkroži): 1 2 3 4 5 letnik;
- da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni
(akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
- da bom po končanem študiju pridobil/a uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za katero
bom prejel/a javno veljavno spričevalo;
- da nisem na študiju v tujini preko programov akademskih izmenjav;
- da ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe za
pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali več
visokošolskimi ustanovami, če ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji;
- da ne gre za študijski program, pri katerem je možno del obveznosti opravljati v Republiki Sloveniji;
- da gre za obliko rednega študija s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih
obveznosti ali študijskih kreditov;
- da ne gre za obliko študija na daljavo;
- da v času študija prebivam v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
- da od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se prijavljam, nisem v delovnem
razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini in
tudi nisem vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali
pristojnem organu v tujini.
S podpisom na tej izjavi potrjujem, da sprejemamo pogoje in merila, navedene v javnem
razpisu, ter da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju in dovoljujem
občinski upravi Občine Mengeš, da preveri resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis:

