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Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava  je v skladu s 3. in 4. členom 
Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/1994)  ter z 21. členom 
statuta MSNSOL (Népújság, št. 47/2005) na svoji 9. korespondenčna seji 29. septembra 2020 
sprejela   
 
 

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA 
 
 

I. Splošne uredbe 
 

1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje in način dodeljevanja visokošolske subvencije (v nadaljevanju: 
subvencija), ki jo podeljuje  Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava  (v 
nadaljevanju: subvencionar).  
 

2. člen 
S subvencijo MSNSOL želi prispevati k temu, da bi pripadniki madžarske narodne skupnosti, ki 
živijo v Občini Lendava, ostali v svojem rojstnem kraju. 
 

3. člen 
Materialna sredstva, ki bodo namenjena za subvencije, bodo ob sprejemu proračuna določena 
v proračunu subvencionarja po postavkah za proračunsko leto in smiselno za posamezno 
študijsko leto. 
 

4. člen 
Subvencija se nanaša na en letnik. Prejemanje drugih štipendij ne izključuje pridobitve 
subvencije.   
 

5. člen 
Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava (v nadaljevanju: Svet) ob 
razpisu subvencije lahko letno določi študijske smeri, ki imajo prednost.  
 
 

II. Pogoji za dodelitev subvencije 
 

6. člen 
Za subvencijo se lahko prijavijo študenti, ki so v visokošolski ustanovi zaključili prvi letnik ali  
študenti podiplomskega študija.  
 
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki so v delovnem razmerju.  
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7. člen 
Subvencijo lahko prejmejo študenti visokošolskih ustanov, ki: 
 
- imajo stalno bivališče v Občini Lendava, 
- so se od 4. do  9. razreda osnovne šole učili madžarski jezik na ravni materinščine,  
- predložijo najmanj eno priporočilo državne ali zamejske ustanove oz. civilne organizacije, ki 

izvaja narodnostni program in ki ima sedež v Sloveniji.  
 

 
III. Način dodeljevanja subvencije 

 
8. člen 

Subvencija se dodeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis vsebuje pogoje za dodelitev 
subvencije ter način in rok za predložitev vloge na razpis. 
 

9. člen 
Vlogo je treba poslati na sedež subvencionarja priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, s 
pripisom »SUBVENCIJA ZA VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ«. Vloge odpirajo strokovni sodelavci 
subvencionarjevega urada, ki pregledajo njihovo veljavnost in o tem vodijo zapisnik. Dokler 
subvencionar ne sprejme sklepa, podatki o kandidatih in o njihovih vlogah niso javni. Vloge 
pregleda razpisna komisija in veljavne vloge točkuje.  
 

10. člen 
Vloge, ki prispejo po roku, so neveljavne.  
 

11. člen 
Vloga na razpis mora vsebovati:  
- izpolnjen razpisni obrazec in njegove priloge, 
- življenjepis, 
- kopijo dokumenta za dokazovanje osebne identitete, 
- potrdilo o aktivnem študentskem statusu za tekoče študijsko leto, 
- potrdilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika, 
- potrdilo o učenju madžarskega jezika na ravni materinščine,  
- potrdilo o aktivnem sodelovanju pri programu madžarskega značaja, ki ga je izdala najmanj 

ena ustanova ali civilna organizacija, ki izvaja madžarske narodnostne programe (na 
priloženem obrazcu) in/ali kopijo diplome oziroma drugega dokazila, ki ni starejše od dveh 
let, o uvrstitvi na državnih tekmovanjih madžarskega značaja ali zamejskih madžarskih 
tekmovanjih. 

 
Kandidati svoje pomanjkljive vloge lahko dopolnijo, in sicer pisno (po elektronski poti) v roku 
8 dni po pozivu za dopolnitev vloge.   
 

12. člen  
Študentje, ki študirajo na Madžarskem in ne morejo predložiti dokazila o aktivnem 
študentskem statusu za celotno študijsko leto, so dolžni dokazilo o aktivnem študentskem 
statusu za 2. semester predložiti naknadno. 

13. člen 
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Na potrdilu oziroma priporočilu, ki dokazuje aktivno dejavnost, je potrebno obvezno podrob-
neje navesti, kakšno dejavnost opravlja oseba v okviru ustanove ali civilne organizacije.  
 
Kandidati lahko dobijo točke na podlagi spodaj navedenih tekmovanj madžarskega značaja: 
a) Pomursko tekmovanje v interpretaciji pesmi – 1., 2. ali 3. mesto oz. posebna nagrada; 
b) Literarno tekmovanje Szúnyogh Sándor – 1. , 2. ali 3. mesto, nagrada Szúnyogh Sándor oz. 
posebna nagrada; 
c) Tekmovanje iz znanja madžarščine za Petőfijevo priznanje – srebrno ali zlato priznanje. 
 
Pri madžarskih tekmovanjih na Madžarskem ali drugod v zamejstvo pridejo v poštev le posa-
mična kategorizirana tekmovanja, in sicer doseženo 1., 2. ali 3. mesto oz. zlato priznanje oz. 
posebna nagrada. 
 

14. člen 
Razvrščanje se izvaja na podlagi točkovanja, in sicer:  
 
Povprečni rezultat zadnjega študijskega leta: 
 a)  do 7,49 oz. do 3,00      20 točk 
 b)  med 7,50 in 8,49, oz. med 3,01 in 3,89    30 točk 
 c)  nad 8,50 oz. nad 3,90      40 točk 
 
 
 
1. Učenje madžarščine kot maternega jezika v srednji šoli (tudi le v sklopu lektorskih ur): 10 
točk. 
 
2. Sodelovanje v skupinskem pouku v madžarskem učnem jeziku v srednji šoli: 10 točk. 
 
3. Potrdilo oziroma priporočilo o aktivnem sodelovanju, ki ga je izdala ustanova ali civilna 
organizacija, ki izvaja narodnostne programe: vsako priporočilo 10 točk.  
 
4. Diploma ali drugo dokazilo, pridobljeno za uvrstitev na državnih tekmovanjih madžarskega 
značaja in zamejskih tekmovanjih, in ki ni starejše od dveh let: vsaka diploma oz. dokazilo 10 
točk.  
 
5. Študira na oddelku za madžarski jezik ali na Madžarskem, ali obiskovanje madžarskih 
lektorskih ur na visokošolskih ustanovah: 10 točk. 
  
6. Študijska smer, določena v razpisu:  10 točk  
 
Maksimalno možno število zbranih točk je 100. 
 

15. člen 
O dodelitvi subvencije odloča Svet.  
 

 
16. člen 

Kandidata bo subvencionar o odločitvi Sveta v 8 dneh od sprejetja sklepa obvestil pisno.  
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17. člen 
Prejemnik subvencije je dolžan aktivno sodelovati na subvencionarjevih prireditvah oz. 
programih, in sicer v obsegu 16 ur. 
V kolikor prejemnik subvencije v preteklem študijskem letu ni izpolnil pogoja 16-urnega 
aktivnega sodelovanja, v aktualnem študijskem letu ni upravičen do subvencije. 
 
 

18. člen 
Subvencionar s prejemnikom subvencije sklene pogodbo.   
 
 

19. člen 
Upravičenec do subvencije je dolžan o spremembah, ki vplivajo na pogodbo, v 8 dneh po 
nastopu spremembe pisno obvestiti subvencionarja.  
 
 

20. člen 
V kolikor prejemnik subvencije krši določbe pogodbe, mora subvencijo vrniti v celotnem 
znesku. 
 

 
IV. Končne določbe 

 
21. člen 

O vprašanjih, ki v pravilniku niso opredeljena ali o spornih vprašanjih odloča subvencionar s 
sklepom.  
 

22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju, hkrati s tem pa preneha veljati 
Pravilnik o štipendiranju Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava, ki je bil 
sprejet 24. oktobra 2016. 
 
 

                 Judit Vida Törnár, 
                predsednica sveta MSNSOL  


