Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš št.:
6/2011), objavljam:
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa 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.
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.
3. Pogoji :
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.
3. 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 zaradi večjega števila upravičencev ne zadoščajo za sofinanciranje študija v
višini, kot so opredeljena zgoraj, se zneski sorazmerno zmanjšajo.
4. Razpisna dokumentacija, višina razpoložljivih sredstev in roki:
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Mengeš (pod rubriko Objave/Razpisi Razpisna dokumentacija, Javni razpis št.: 609-4/2015) in v tajništvu Občine Mengeš.
Sredstva za sofinanciranje študija v tujini so zagotovljena v proračunu Občine Mengeš na PP 19021 v
višini 5.000,00 evrov.
Prijavitelj mora svojo vloga za prijavo na javni razpis predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
Javni razpis za sofinanciranje študija v tujini, št.: 609-4/2015 na naslov: Občina Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, najkasneje do: 20. oktobra 2015 do 12.00 ure. Vloga se šteje
kot pravočasna tudi, če je oddana na pošti kot priporočena pošiljka v roku, ki je zgoraj naveden
(upošteva se datum in ura navedena na poštnem žigu).
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od datuma za oddajo vlog.
Pristojna oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom:
Irena Podboršek, tel. 01/7247106, elektronski naslov: irena.podborsek@menges.si
Datum: 2.9.2015
Številka: 609-4/2015
Franc JERIČ
ŽUPAN

