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Zadeva: Sprejem pravilnika o sofinanciranju studija v tujini
Obcina Podcetrtek je v proracunu za leto 2022 zagotovila sredstva za sofinanciranje studija v
tujini. Da se lahko sredstva transparentno delijo, je potrebno izvesti javni razpis, za kar pa je
potrebno sprejeti Pravilnik o sofinanciranju studija v tujini (v nadaljevanju: Pravilnik).
V predlaganem pravilniku je dolocen predmet sofinanciranja, to je izobrazevanje na tujih
izobrazevalnih ustanovah s ciljem pridobiti javno veljavno spricevalo za dodiplomski ali
podiplomski (magisterski) studij na podrocju glasben umetnosti, druzboslovja, naravoslovja ali
tehnike.
Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, dolocene v pravilniku. Ocenjujemo, da v Obcini
Podcetrtek ni veliko kandidatov, ki nadaljujejo studij v tujini.
Odbor za druzbene dejavnosti bo Pravilnik obravnaval na svoji 6. redni seji, v ponedeljek, 10.
01. 2022, na seji obcinskega sveta pa bo predsednica odbora podala porocilo.

Pripravila: Simona Selekar

PREDLOG

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU STUDIJA V TUJINI
I. UVODNA DOLOCBA
1. clen

Ta pravilnik ureja predmet, upravicence, pogoje ter visino in nacin soflnanciranja studija na
tujih izobrazevalnih ustanovah.

II. PREDMET SOFINANCIRANJA
2. clen
Predmet sofinanciranja je izobrazevanje na tujih izobrazevalnih ustanovah s ciljem pridobitve
javno veljavnega spricevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski (magistrski) studij na
podrocju glasbene umetnosti, druzboslovja, naravoslovja ali tehnike.

III. POGOJI
3. clen
Kandidat mora biti slovenski drzavljan s stalnim prebivaliscem v obcini Podcetrtek.

Poleg pogoja iz prejsnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
- kandidat/ka mora biti sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magisterski) studij s
podrocja, kot je opredeljeno v 2. clenu tega pravilnika;
- studij iz prejsnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) studijskega
programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobrazevalni ustanovi;
- kandidat na tern studiju pridobi uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za ka katero
bo prejel javno veljavno spricevalo;
- kandidat ne odhaja na studij v tujino prek programov akademskih izmenjav;
- ne gre za skupne studijske programe (Joint Degree Program), torej studijske programe za
pridobitev izobrazbe, ki jih visokosolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali vec
visokosolskimi ustanovami, ce ima katerakoli izmed sodelujocih ustanov sedez v Republiki
Sloveniji;
- ne gre za studijske programe, pri katerih je mozno del obveznosti opravljati v Republiki
Sloveniji;
- oblika studija je redni studij s polno studijsko obremenitvijo glede na stevilo ur studijskih
obveznosti ali studij skih kreditov;
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- oblika studija ni studij na daljavo;
- kandidat bo v casu studija prebival v tuji drzavi, v kateri se izvaja izobrazevanje;
- kandidat od zacetka studijskega leta studija, za katerega sofmanciranje 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.

4. clen
Upravicenei bodo dobili sredstva nakazana po predlozitvi potrdila o uspesno opravljenem
letniku.

IV. VISINA SOFINANCIRANJA
5. clen
Sofmanciranje studija se izvaja do visine v proracimu razpolozljivih sredstev ter v odvisnosti
od stevila prijavljenih kandidatov.
Visina zneska za sofinanciranje se zagotovi v vsakoletnem sprejetem proracunu v proracunski
postavki 19036 SOFINANCIRANJE STUDIJA V TUJINI.
Kandidat lahko prejme najvec 1.500,00 EUR letno.

V. NACIN SOFINANCIRANJA
6. clen

Sofinanciranje studija se opravi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani obcine
in V casopisu Nase Oko. Sklep o razpisu in vsebino razpisa doloci zupan.

7. clen

Obcinska uprava obravnava pravocasne in popolne vloge v skladu s pogoji iz tega pravilnika.
Nepravocasne vloge se s sklepom zavrzejo, nepopolne pa se pozovejo v 8 dneh na dopolnitev.

8. clen

Obcinska uprava izda odlocbe o sofinanciranju, predvidoma v roku 30 dni po roku za oddajo
vlog.
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9. clen

Medsebojna razmerja med sofmancerjem in upravicencem so sofinanciranja se uredijo s
pogodbo, katera se sklene po predlozitvi dokazila o uspesno opravljenem letniku.
Upravicenec, ki v 10 dneh od pisnega poziva ne sklene pogodbe o sofinanciranju, izgubi pravico
do sofinanciranja.

VI. KONCNE DOLOCBE
10. clen
Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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