PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU ŠTUDIJA V TUJINI*

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja predmet, upravičence, pogoje ter višino in način sofinanciranja študija na tujih
izobraževalnih ustanovah.

II. PREDMET SOFINANCIRANJA
2. člen
Predmet sofinanciranja je izobraževanje na tujih izobraževalnih ustanovah s ciljem pridobitve javno
veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij na področju glasbene
umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali tehnike.
Sofinanciranje študija se izvaja do višine v proračunu razpoložljivih sredstev.
Za področje glasbene umetnosti se nameni 70 %, za ostala študijska področja pa 30 % v proračunu
razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno študijsko področje ni zadosti prijav, se preostanek razpoložljivih sredstev
nameni za drugo študijsko področje.

III. POGOJI
3. člen
Kandidat mora biti slovenski državljan s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
- kandidat mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski) študij s
področja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika;
- študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa
na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
- kandidat na tem študiju pridobi uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za katero bo
prejel javno veljavno spričevalo;
- kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
- 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;
- ne gre za študijske programe, pri katerih je možno del obveznosti opravljati v Republiki
Sloveniji;

-

-

oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih
obveznosti ali študijskih kreditov;
oblika študija ni študij na daljavo;
kandidat bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se prijavlja, ne bo v
delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki
Sloveniji ali v tujini in tudi ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi potrdila o uspešno opravljenem
letniku.

IV. VIŠINA SOFINANCIRANJA
4. člen
Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
- za prvi letnik največ 2.000 evrov,
- za drugi letnik največ 2.200 evrov,
- za tretji letnik največ 2.400 evrov,
- za četrti letnik največ 2.600 evrov,
- za peti letnik največ 2.800 evrov.
Če zagotovljena sredstva iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, zaradi večjega števila
upravičencev ne zadoščajo za sofinanciranje študija v višini, kot so opredeljena v prejšnjem odstavku,
se zneski sorazmerno zmanjšajo.

V. NAČIN SOFINANCIRANJA
5. člen
Sofinanciranje študija se opravi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v glasilu Mengšan. Sklep o
razpisu in vsebino razpisa določi župan.
6. člen
Občinska uprava obravnava pravočasne in popolne vloge v skladu s pogoji iz tega pravilnika.
Nepravočasne vloge se s sklepom zavržejo, nepopolne pa se pozovejo v 8 dneh na dopolnitev.
7. člen
Občinska uprava izda odločbe o sofinanciranju, predvidoma v roku 30 dni po roku za oddajo vlog.
8. člen
Medsebojna razmerja med sofinancerjem in upravičencem do sofinanciranja se uredijo s pogodbo.

Upravičenec, ki v 10 dneh od pisnega poziva ne sklene pogodbe o sofinanciranju, izgubi pravico do
sofinanciranja.
VI. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in
študentov v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/00) in Pravilnik o štipendiranju dijakov
in študentov v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 15/96, 26/97 in 6/99).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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