
Na podlagi prvega odslavka 21 . dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni listRS. St.94/07
uradno predisdeno besedilo, 76108 in 19109) in 27. ilena Statuta Mestne obdine Ljubljana

(Uradni list RS, St. 66/07 uadno prcdisieno besedilo) je Mestni svet Mestno obdine
Ljubljana na 4l.sejidne 5.julija2010 spreiel naslednji

ODLOK
o Stiperdiranju

I. T VOD\E DOLOi BE

1. dlen
(vsebina odloka)

Ta odlok doloda Stipendije, ki jih dodeljuje Mestna obdina Ljubljana, vir financ cnja,
upmviience do itipendij, pogoje za pridobitev Stiperdije, viiino ltipendij in postopke v zvezi
s itipendijami.

I ir len

(vrste Stipendij)

Meslna obdina Ljubljana dodeljuje Stipendije za:

- nada{ene diiake oziroma dijakinje srednjeiolskega izobmZevanja (v nadal.jevanjur dijaki), ki
se izobraZujejo v Republiki Sloveniji.
- nadarjene lludente oziroma Studentke (v nadaljevanju: Studenti) dodiplomskih itudijskih
prcgramov in enovitega magistrskega 3tldija, ki se izobra2ujejo v Republiki Slor eniii.
- nadarjene Studente podiplomskega ltudija, ki se izobraZuicjo v Republiki Sloveriji.
- nadadene Studente dodiplomskih in podiplonskih Studijskih programov. ki se izobraZujejo
v tuj ini.

3. dlen
(namen Stipendiranja)

Stipendije so nameniene spodbujariu izobraZevanja nada{enih dijakov in Studentov do
najvilj e ravni izobrazevanja.

4. ilen
(vir financilani a)

Srcdstva za ltipendije se zagotavljaio v proradunu Mestne obdine L.jubljana v skladu s

proladunskimi zn1oZnostni.



II. UPRAVIdENCI DO STIPENDUE

5. alen
(upravidenci do Stipendij e)

Stipendije lahlo pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom itudcnta, ki
izpolniujejo pogoje, dolodene v tem odloku.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STIPENDIJE

6. dlen
(pogoji za pridobitev ltipendije)

Shpendrlo labko pndobrjo:
- dijaki od vkljudno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednje 5o1e niso stareiii od 18

let.
- Studenti dodiplomskega in enovitega magislrskega Studija. ki se izobraiu.jejo v Republiki
Sloveniji, od vkljudno drugega letnika, de ob vpisu v drugi lctnik niso starejSi od 25 let,
rMen, de so predhodno kondali dodiplomski studijski program,
- Studenti podiplomskega ltudija. razen enovitega magist$kega Studija, ki se izobrazujejo v
Republiki Sloveniji, od vkljudno prvega letnika, de ob vpisu v pr"ri letrik niso starejSi od 30
let,
- studenti dodiplomskih in podiplomskih Studijskih programov, ki se izobraZujejo v tujini, od
vkljudno prvega lehika, de Studenti dodiplomskega Studija in enovitega nagistrskega
programa ob vpisu v prvi letnik niso starejSi od 24 let, razel, de so predhodno kondali
dodiplomski Studtski program, Studenti dlugih podiplomskih programov pa niso starejsi od
30 lct.

Slarost dijakov in studentov visjih letnikov je lahko sorazmerno viija.

Stipendijo lahko pridobijo upravidenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odsta\ka
tega dlena in:
- imajo stalno prebivaliSde na obmodju Mestne obdine Ljubljana,
- niso v delovnem razmeriu,
- ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosli.
- niso druZbeniki gospodarskih druzbe ali uslanovitelji ali soustanovitelji zavodov.
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenijc za zaposlovanje;
- hkrati ne prejemajo druge itipendije v Republiki Sloveniji, razen de itudimio 1 tujini.
- imajo dijaki 1' preleklem Solskem letu in Studenti, ki sc izobraiujcjo po programih
dodiplomskega in enovitega magistrskega itudija v tujini, v zakljudnen letniku srednjega
izobraZevanja povpredno oceno najmanj 4,0 iz vseh ocenjenih predmetov, Studenti pa v
preteklen Studiisken letu najmanj povpredno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih
itudijskih obveznosti. Studenti, ki Studiraio v tujinipa z njo primerljivo oceno,
- so v zadnjih treh Solskih oziroma ltudijskih letih glede na iolsko leto, za katerega
uveljavljajo pravico do itipendije, imeli doseZke na posameznenr podrodju v skladu z nrerili iz
tretjega odstavka 10. dlena tega odloka, in sicer najmanj skupno 12 todk za doseZke dijaki in
najmani 18 todk za dosezke itudenti.

Stipendijo lahto pridobi dijak ali Student, ki nima zahtevane poqredne ocene iz sedme
alineje prejil1jega odstavka tega dlena, de ima vsaj na enem podroaju dosezke v evropskem ali
svetovnem merilu v zadnjih trch letih. glede na Solsko oziroma itudiisko leto, za katerega



uveljavlja pravico do Stipendije, in so ti boljsi od dosczkov tistih dijakov in Studentov, ki te
pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povpreina ocena dijaka ne sme biti nizja od ocene 3,

Studenta pa ne niZja od ooene 7 ozirona z njo plimerljive ocene, de Student Studira v tujini.

Upravidenci lahto pridobijo Stipendijo Mestne obdiue Ljubljana za nadarjene dijake in
Studente le entrat za izobraievanje na isti stopnji izobrazcvania.

IV. VISINA STTPRNOTJ

7. dlen
(viSiua itiPendii)

Visina itipendij znasa:
- 110 eurov mcscdno za dijakc,
- 179 eurov meseano za ltudenle dodiplomskega izobraZevanja in enovitega magistrskega

Studija, ki se izobraZujejo v Republiki Sloveniji,
- 213 eurov mesedno za Studente podiplomskega izobraZevanja. ki se izobraZujejo v

Republiki Sloveniji, razen itudentov enovitega magistrskega Studija, ki se izobraiuieio v
Republiki Sloveniji,

- ,126 eurov mesedno za vse Studente, ki se izobraZujcjo v tujini.

V. POSTOPKI V ZVEZI S STIPENDI.'AMI

8. dlen
(avni razpis za dodelitev Stipendij)

Stipendije se dodeljujejo na podlagijavnega razpisa za dodelitev Stipendij.

Javni razpis za dodelitcv Stipcndij se objavi na podlagi sklepa o iavnem razpisu za dodelitev
Stipendii, ki ga izda Zupan. Zupan izda sklep v skladu s proradunom zagotoviienimi sredstvi in
v njem dolodi skupno itevilo Stipendij ter ltevilo posameznih vrsl itipendij.

Javni razpis za dodelitev ltipendij se objavi na spletnih straneh Mestne obdine Ljubljana in v
jarnem gla'ilu Ve.rne oblinc I jubl].rna.

Objavajavnega razpisa za dodelitev itipendij mora vscbovati zlasti:
- irne in sede2 Stipenditorja,
- podatke o razpisanih itipendijall
- pogoje in rnerila za dodel.tev .itipendil.
- nadin vloZitve prijave za dodeliter' llipendij.
- navedbo dokumentacije, ki jo rnorajo vlagatelji predloZiti skupaj s prijavo za dodelitev
Stipendije,
- naslov, na kateregaje potrebno vloZiti prijavo za dodelitev itipendiie,
- rok za prijavo na.javni razpis,
- navedbo o tem, kdo odlodi o dodelitvi Stipendij,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveSdeni o izidujavnega razpisa,
- kraj in das ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo mzpisno dokumentaci.jo in
dobijo dodatne inlormae ijc r ,/\ e,/i / ja\ nim rJ,,pi:orn.



9. dlen
(prijava za dodelitev itipendije)

Prijave za dodelitev ltipendije se vloZijo na obrucr.L dolodenem v ja\'nen razpisu. Prijavi
morajo biti priloZeni:
- dokazilo o vpisu v izobraZevalni progranr za tekoie lolsko oziroma ltudijsko leto,
- dokazilo o uinem oziroma Studijskem uspehu zadnjega letnika izobraieranja,
- dokizila o doseZkih na posameznem podrodju v zadnjih treh iolskih oziroma Studijskih letih
glede na iolsko ozirona Studijsko leto, za katero upravidenec uveljavlja pravica do Stipendije,
- iivljenjepis z opisom dosedanjega izobraZevanja ter kariernih ciljer.

10. dlen
(merila za ocenjevanje uspeha in doseZkov kandidatov)

Udni ozirona Studijski uspeh in doseZki kandidatov se ocenijo na podlagi meril za dodeliter
itipcndi.j.

Merila za dodeljtcv Stipendij so udni oziroma itudijski uspeh zadnjega letnika izobraZevanja
in doseiki na posameznem podrodju v zadnjih treh letih glede na Solsko leto, za katerega
landidar ur eliar lja p|d\ ico do ilipendiic.

Za doseZke na posaneznem podrodju se ltejejo:
- uvrstitve na tekmovanjih v znanju, iportu, raziskovalnem delu in na umetniSkih podrodjih,
- uvrstitve na umetliskih, arhitektumih ali drugih natedajih,
- iavni nastopi in predstavitve,
- objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetnilkih, strokovnih ali zunstveno
raziskovalnih podrodjih. urejanje publikacij. glasil in revij ter vodcnje projektov.
- izboljsare ter regisrirani i,,Lrmi ir parenri.
- dodatna izobrazevanja, vzporedni redni Studij, itudijske izmenjave,
- udeleZbe na seminarjih in kongresih.
- flu*cije in/ali vloge v razlidnih organizacijah,
- priporoiila prolesorjev, mentorjev in druitev,
- Studij na univezah, ki so visoko uvridene v svetovnem merilu.
- uspeSen zakljudek dveh letnikov v enem Studijskem letu iD
- drugi doseZki.

I1 dlen
(uspeh zadnjega Solskega/Studijskega leta)

(tevilo Loek ,/a po\preano oc(no di akr zna.a:

Povprednaocena Stevilo
todk

nad 4,80 do 5,00 50
nad ,1,60 do ,1,80 Al,j
nad 4,40 do 4,60 45,4
nad 4,20 do 4,40 43,2
nad 4,00 do 4,20 4I
nad 3,80 do 4.00 38,8



nad

nad

nad

3,60 do 1,80

3.40 do 3,60

3,20 do 3,,{0

3,00 do 3,20

35,6

34,4

30

Kot dokazilo se upoSteva spridevalo zadrlega Solskega leta. Pri izradunu se upoSteva
povpredje ocen vseh prednetov v preteklen Solskenr letu.

Sre\ ilo roak ,,a po\prealo oceno studen.a /nasd:

Srevilo rodk

nad 9,70 do 10,00
nad 9,40 do 9.70
nad 9,10 do 9,40
nad 8.80 do 9,10
nad 8.50 do 8.80
nad 8,20 do 8.50
nad 7,90 do 8,20
nad 7.60 do 7,90
Dad 7,30 do 7,60

od 7,00 do 7,30

60
56,5
53,1

49,8
46,s
43,2
39,9
36,6
33,j
30

Pri !tudentih se povpredna ocena dolodi tako, da se izraiuna povpredie vseh ocen, dosezenih
od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem ltudijskem letu. ie je v navedenem obdobju
itudenl opravil manj kot t izpile se poleg ocen leh izpitov upoltevajo tudi \sc ocene iz
predhodnega itudi jskega leta.

Kot dokazilo se uposteva originalno potrdilo lakultete o opravljenih izpitih zadnjega
itudijskcga leta. Za Studente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucjje.

Za vzporedno redno lolanje na dveh enakovrednih izobraZevalnih programih predstavlia
Stevilo todk por?redje zadnjega lolskega oziroma Studijskcga leta viijc occnjenega programa.
Pri dvopredmetnih Studijskih programih prcdstavlia itevilo todk aritmetidno sredino zadnjega
Studijskega leta obeh prcdmetov tega programa.



12. ilen
(uvrstitve na tekmovanjih in natedajih)

Uwstitve na tekrnovanjih iz znanja. raziskovalne dejavnosti. umetnosti ali Sporta, kakor tudi
uwstitve na strokovnih, umetniSkih in/ali drugih natedajih se vrednotijo glcdc na ravni in
vrsto teknovanja oziroma nateiaja s todkami:

Stevilo
todk

I

2

3

5

6

,7

8

9

10

11

12

t'l
l4
l5

t6
1/
t8

Viednotijo se 3 najvilje uvrstitve na posameznem podrodju.

Ravcn
tekmovanja
ali nateiaja

Solsko/klubsko
3. mesto

2. mesto

L meslo

mestno/obiinsko
3. mesto

2. mesto

L mesto

driavno
3. mcsto

2. mesto

1. mosto

mednarodno
3. mesto

2. mesto
L mesto

evropsko
L mesto

2. mesto

L mesto

3. mesto

2. mesto

Mednarodna tekmovanja so tista tekmovania, na katerih so udeleiene najmanj Stirj drzave.

Pri ekipnih uvntitvah prejme kandidat, ki je najboljii posurmeznik ekipe dodatne 3 to6ke,
kandidat, ki je najboljii posameznik sezone pa dodatne 4 todke. Kot dokuilo se upoSteva
potrdilo organizatoda tekmovanja ali natedaja.

1i. alen
(uvNtitve v finale)

V primeru, da kandidat ni dosegal prvih treh mest na tekmolanjih ali natedajih, uvridal pa se

je v finalne (oZje) izbore, se todkujejo trije najboljii doseZki:



Raven teknovada/
natcaqja

a) mestntobiinska
b) drZavna

c) rnednarodna

d) evropska

e) svetovna

Steuilo todk:

2,5

4.5

6,5

8,5

10.5

Kot dokazilo o u\.rstitvah v finale ali oije izbore sc upoiteva potrdila. priznanja, diplome in
pohralc. ki jih izda ja'c orgcnizrtorii tekmo\ an:.

14. dlen
(poustlari alne aktivnosli)

Poustvarjalne aklivnosti so razlidni javni glasbcni in gledaliiki nastopi. recitali, noderatorstva
prireditev, okroglih miz in razlidnih radijskih in televizijskih oddaj. ki niso obvczni del

izobraievalnega progmma. Kot dokazila se upoltevajo programski listi, letaki. plakati. vabila
na prireditve, posnetki in druga dokazila s podatki o naslopajodih, ki jih izdajajo kulturne in
druge organizacije ter orgaDizatorii prireditev.

Rr\en i er it..r.,rk
lndividualno delo Skupinsko delo

a) Solski/univerzitehri 1,5 I
b) mestni/obdinski 3 2
c) drZavni 4,5 3

d) mednarodni 6 4

Kot individualno delo Stejejo: nonodrame, glavne qloge, samostoini koncerti in samosto.jni
iecitali, moderatorstvo prireditev, oktoglih miz in razlidnih radijsldh in televizi.jskih oddai.

15. dlen
(avtorska dela, objave, ulejalija, vodenja in organizacije projektov)

Objave, predstavitve, urejanja in organizacije javnih predstavitev izvirnih umetniikih in
strokovnih a\,torskih del se todkojejo posamezro glede na raven.

Ralen Srcr'ilo lodk

a) objava, izdaja. predvajanje ali.javna predstavitev samoslojnega
avtorskega prispevka na srednjciolski ravni ter lodenje projektov in 4

uredniSkih odborov glasil in revij
b) objava v okviru itudentskega glasila posanezrc fakultete 5

c) objava, izdaja, predvajanje ali javna prcdstavitev samost. avtorskega
delav okviru kovne Studentskc organizacije ali uiveze tcr vodenje 6

projektov ali urcdniikih odborov
d) strokorno tehnidni prispevek pri oblikovarju in nast:u <u 7
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a) v Republiki Sloveniji
b) v tujini
c) izpit iz tujegajezika z

mednarodno veljavo V. stoPnje -
maturitetna mven
d) izpit iz tuj ega j ezika z
mednarodno velj avo VI. stoPnle

e) izpit iz tuiegajezika z
mednarodno veljavo VIL stoPnje -
fakultetna raven
f) vzporedno redlo Solanje

(glasbena lola...), izmenialni
programi

g) enakovredni vzporedni
Studij ski programi

17. dlen
(dodatna izobraZevania)

Dodatna izobraievanja so jezikovni, likovnj' fotografski in drugi tedaji' poletne Sole'

delavr,ice, kolonije in izobraZevanja. za katera udeleZenci izobraZevanja pridobijo javno

veljavne certifikaie, spridevala ali diplome, ki se toakujejo glede na to' ali so opravljena v

Republiki Sloveniji ali v tujini.

Stevilo todk

I

2

3

3,5

1

5

8

18. dleD

(udeleiba na seminarjih in kongresih)

Za udeleZbo na strokovnih in znanstvenih sredanjih, sredanjih strokoldh drustev ali skupin'

ko gre za re3evanje strokovnih ali specifidnih problemov posameznih skupin (upolteva se

,luii, ko gr" za'i7,btal\e predstavnike posameznih skupin) se toikuje udeleZba glede na

aktivnost in raven sodelovanial

Stevilo toik
Akrivna udelezba Pasivna udelezba

0,5
0,8
I

1.2

Kot dokazila se upostevajo potrdila, zahvale' priznania organizatorjev z imenskimi navedbami

sodelujoiih in naslovi prispevkov.

b) drZavni 2

c) mednarodni 5

d) evropski 6

e) svetovni '7



19. dlen
(f,ukcije in/ali vloge v razlidrih organizacijah)

Funkcije, vodilne ali nosilnc vlogc tu posebnc zadolzitve kot so orgadzator. demoDstrator,
raziskovalec. asistent, vodja, kapetan, tener in podobne se todkujejo glede ]la raven
delovanja:

Dodatne todke prejlnejo kandidati, de je za posamezno liurkcijo opravljen tudi ustrezen izpit.
V primeru, da se funkcija opravlja dve zaporedni leti se itevilo toik podvoji.

20. dl"-n

(drugi doseZki)

Drugi doseZki iz dvanajste alineje tretjega odstavka 10. ilena tega odloka so doseZki, ki jih
kandidati dokazujejo s pohvalami, priznanji. nagradami in priporoiili.

Pohvale, priznanja in nagrade se totkuieio giede na raven, na kaleri so bile podeljene:

Raven:

a) iolskih skupnostih

b) zunanjih instituci j ah

c) univerzitetnih skupnostil'r

d) mednarodnih institucij ah

Stevilo to6k: Dodatne todke:

I

2

2

;
5

8

10

10

1.2

14

16

a) klubske/drultvene
b) Solske:
- za iz-jemen uspeh v osnovni ioli *

- za doseZek pri z-unanjem

preverjanju znanja**
c) mestne/obdinske
d) univerziletne :

- najboljsi Student letnika
- diploma s pohvalo
- fakultetna PreSemova

nagrada
- univezitetna PreSeflrova

nagrada
e) drzavne (zlati naturant...)
1) mednarodne
g) v evropskem nrerilu
h) v svetovnem me ltr

* na osnovi potrdila osnovne lole (vpis v zlato knjigo, podelitev posebne plarkete po zakljuiku
devetletnega izobraZevanja)



** de.je kandidat pri zunanjem prcvoljanju znania dosegel od 90 % do 100 % moZnih todk.

UpoStevaio se le tiste nagrade, pohvale in pdzunja. ki niso vezana na Ze olrednotene
uvrstitve na tekmovaniih ali natedajih.

21. ilen
(priporodila profesorle\', mento{ev in druStev)

Za priporodilo profesorjev, mentorjev ali druitev prejme kandidat po 1 todko. tlposlevajo se

najved 3 p porodila.

2l. alen
(studij na univczah, ki so visoko Lrvridene v svetovnem n]eilu. in zakljudek dveh letnikov)

Za Studij na univezi, kije na svetovni podrodni lestvici reviie The Times Higher Education
uvridena od 1. do 50. mesta, prejme kandidat 10 todk.

Za dokondanje dveh letnikov v enem Studijskem letu prejme kardidat 10 todk.

23. dlcn
(ocenjei'anje ir doloditev prednostne liste)

Za pridobitev posanezne vrste Stipendije se opravi ocenjevanjc doseikov vsch kandidatov po
mcrilih iz 12. do vkljudno 22. dlena tega odloka.

V primeru, koje prijavljenih vei kandidatov kotje razpisanih itipelidij, se opravi occnjc\anic
udnega ozirona Studijskega uspeha in doseZkov vsoh kandidatov za pridobitcv posamezne
vrste Stipendije. Za vsakega posebej se ugotovi Stevilo bik glede na njegor,r porpreino
oceno iz Solskega ozircma studijskega uspeha (U) in itevilo todk za dosezke (D.). Stc\ ilo toaL(

za udni oziroma Studtski uspeh se dolodi v skladu z ocenjevalno lestvico iz 11. dlena tega
odloka, Stevilo todk za doseZke pa po merilih iz 12. do vkljudno 22. dlena tega odloka.

Kondno Stevjlo todk za vsakega kandidata (K) se dolodi po naslednji cnadbi:

K:0,6x U + 0,,1 x D x Um/Dm,

kjerje Um maksimalno Stevilo toik za uspeh in Dm maksimalno Stevilo todk za doseZkc.

Maksimalno Stevilo todk za uspeh.je za dijake 50 todk in za Studente 60 todk. Maksimalno
Stevilo todk za doseZke se dolodi tako, da se izraduna povpredno ltevilo todk pn'ih treh
najvi5je ocenjenih doscZkov vseh kandidatov za posamezno vNto razpisane itipendije. ie se

za pridobiiev posamezne vrste ltipendije ne prijavijo vsaj tri.je kandidati, predstavlja
naksimalno Stevilo todk za doseZke vsota todk, ki jo doseie kandidat, ki .je za doseZke

ocenjen z ved todkami.

Na podlagi tako dolodenega kondnega Stevila toik se oblikuje prednostna lista za posamezno

vrsto razpisanih itipendi j.



24. dlen
(vrstni red dodeljevanja Stipendij)

Stipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glecle na itevilo
razpisanih Stipendij.

Ob enakem itevilu toik za pridobitev posamezne vrste Stipcndije ima prcdnost kardidat z
niiiim povprednim mesednim dohodkorn na druiinskega dlana.

Povpreini mesedni dohodek na druiinskega dlana se ugotavlja v shladu s predpisi, ki urejajo
dodeljevanje drZavnih itipendi j.

ie upravidenec, ki ie pridobil pravico do Stipendiie, izjavi, da ne ieli skleniti pogodbe o
Stipendiranju ali je ne sklene v roku, dolodenem z odlodbo o dodelitvi itipendije, ali de mu v
roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do Sdpendije. se itipendija dodeli naslednjemu
kandidatu po vrstnem redu na prednoslni listi za pridobilev te vrste itipendije.

25. dlen
(uporaba postopka)

Pri dodeljevauju Stipendii po ten'i odloku se uporabljajo dolodbe zakona, ki ureja sploini
upnvnipostopek.

26. dlen
(Komisije za :tipendiranj e)

Za pregled in presojo prispelih pri.jav najavni razpis za dodelitev Stipendij imenuje direktor
Mestne uprave N4estre obdine Ljubljana Komisijo za ltipendiranje (v nadaljevanju: komisija).

Komisiia Steie 3 dlane.

alan komisije, ki.je zaposlen pri organu Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, pristo.jnem
za izobraievanie (v nadaljevanju: pristojni orgar,). je predsednik kon, isije in sklicujc in vodi
seje komisije.

Komisija odloda z vedino glasov vseh dlanov.

O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga podpiSejo predsednik in dlana komisi.je.

27. dlcn
(delo komisije)

Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predloZitev prijav najavnJ razpis oprrr i

presojo prijav po pogojih in mcrilih za pridobitev itipendije ter na tej podlagi p pravi
poroiilo in predlng za dodel'rer iripendii.



28. ilen
(odlodanje o pravici do Stipendije )

O p dobitvi, spremembi, mirovanju in prcnehanju pravice do Stipendije odloda na prvi stopnji

Mestna uprava Mestne obdine Ljubljana, na drugi stopnii pa Zupan Mestno obdine LjLLbljana

29. dlen
(pogodba o Stipendiranju)

Po dokondnosti odlodbe o dodelitvi Stipendije sklenela Mestna obdina Ljubliana in
upravidenec, kije pridobil pravico do Stipendije, pisno pogodbo o Stipendiranju

Pogodba o Stipendiranju mora vsebovati visino Stipendije. das prcjemanja itipendije in

podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.

te upravidenec do ltipendije ne podpiSe pogodbe o Stipendiranju v roku, ki je doloden v
odlodbi o dodelitvi Stipendije, se Stcje, daje umaknil vlogo za dodelitev Stipendije V tem

primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev itipendije.

30. dlen
(doba prejemanja itipendije in nadin izpladevanja Stipendij)

o dodelitvi itipendije se odlodi za obdobje od zadetka solskega oziroma studijskega leta. za

katercga upravidenec uveljavlja pravico do itipendije. do konca izobraZevalnega programa, za

katerega je pridobil itipendiio.

Pravica do ltipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev za Stipendiranje iz lega odloka od

zadetka Solskega oziroma Studijskega leta, za lotetega upravidenec uveljavlja pravico do

stipendije, do konca izobrazevalnega programa.

Stipendist lahlo prejcma Stipendijo le cno leto za posamezen letnik na isti stopnji

izobraZevanja.

V primeru, ko je Stipendist vpisan na vzporedni Studij, se doba Stipendiranja lal*o podaljia
za eno le1o, in sicer se izpladevanie ltipendije lahko nadaljuje v obdobju podaljSancga

absolventskega staza. \'endar najved eno leto.

Stipendijc se izpladujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zakljuinem
letniku izobraZevanja, ko se izpladevanje Stipcndij zakljudi v zadniem mesecu Solskega

oziroma ltudijskega leta.

Stipendije za izobraZevanje v Republiki Sloveniii se izpladqje.jo meseano najkasneje do L5

dne v nesecu za tekodi mesec, itipendije za Studij v tu,jini se izplaiajo vnaprej v enkratnem

znesku za tekode Studijsko leto.

Stipendija se izpiada v edcratnem znesku v riSit'ti preosterlih zneskov itipendij za Solsko

oziroma Studijsko leto, de Stipcndist konda izobraZevzmje prej, kot je doloieno z udDim

oziroma Studijskim programom.



31. dlen
(ob1 eznosti !tipendista)

Stipendist mora redno napredovati v visji letnik in v letniku, za lGterega je pre.jemal

Stipendijo, dosedi najmirnj povpredno oceno iz sodme alineje tretjega odstavka 6. dlena tega

odloka, ki je pogoi za pridobitev itipendije, ter v roku 15 dni oci zaietka iolskega oziroma
Studi jskega leta predloZiti Stipenditorjul
- dijak: potrdilo o vpisu v vidji letnik in overjcno kopijo zadnjega Solskega spridevala,
- Student: potrdilo o vpisu v viSji letnik in potrdilo o vseh opravljcnih izpitih zadnjega
ltudijskega leta.

Stipendist mora v roku 30 dni po kondanem izobraZevanju predloiiti Stipenditoriu potrdilo o
kondanem izobrazevanju.

Stipendist je v dasu prejemania Stipcndijc dolZan ltipendilorju v roku 8 dni od rastanka
sprenenbe, ki bi lahl<o vplivala na itipendijsko razmerje, sporoditi vsako tako sprenembo,
zlasti pa:

- prekinitev ali konec izobraievanja,
- spremembo izobraZevalnega programa ali sneri Studija,
- sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma zadetek opravljania samostojne registrirane

dejavnosti,
- spremembo naslova stalnega in zaiasnega prebivali5da.

Stipendist lahto spremeni izobraZevalni progran ali smer itudija lc na podlagi prcdhodnega
soglasja Stipenditorja. Za pridobitev soglasja Stipenditoda mora Stipendist uspesno zakljuditi
letnik, za katerega je plejemal Stipendiio, in izpolnjevati pogoie za nadaljnie prejemanie
Stipcndije.

32. ilen
(nirovanje pravice do Stipendije)

itiperdi.ru rrin-le prar ica do itipendije. ce:
- v letniku, za katerega je prejemal Stipendijo, iz vseh ocenjenih prednetov ni dosegel
najmanj povpredne ocene,1, Student najmanj povpreane ocene 8, Student. ki se izobrazuje v
tujini, pa z njo primerljive ocene, razen v primcru, de ima v Solskem ozirona Studijsken letu,

za katerega je prejemal itipendijo, doseZke iz tretiega odstavka 10. dlena tega odloka in je
dijak iz vseh ocenjenih predmetov dosegel rujmani povpreino oceno 3.0, itudent najmanj
povpredno oceno 7j0j !1ude11t, ki se izobmzuje vtujini, z njo primerljivo oceno,
- v roku 15 dni od zadetka iolskega ozirona Studijskcga lcta Stipenditorju ni predloZil potrdila
o rpisu v vi5ji letnik ali dokazila o doscZeDem iolskem oziroma ltuclijskem uspehu in
morebitrih izjemnih doseZkih,
- s soglasjem ltipenditoia spremeni izobraZevalni program a1i smer itudiia,
- ni izdelal letnika zaradi starievstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema
starsevski dodatek.
- ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen a1i poikodba. ki je trajala
neprekinjeno ved kot dva meseca in je vplivala na zmanjlanje u6nih ozitoma dtudijskih
sposobnosti. kar dokazuje z zdravniikim spriielalom.



Sdpendist, kateremu je pravica do itipendije mirovala, ker ni dosegel zahtevane powreane
ocene, lahko ponovno uveljavi pravico do itipendije z novim iolskim oziroma itudijskim
leton, de napreduje v visii letnik in doseZe zahtevan uini uspeh ter Stipenditorj u pri\uiasno
predloZi dokazila iz pn'ega odstavka 3l. dlena tega odloka.

Stipendist, ki ni predloZil kateregakoli doka-zlla iz druge alineje prvega odstavka tcga dlena,
lahko uveljavi pravico do Stipendije z naslednjim nesecem po prcdloZitvi dokazil, de v roku
dveh mesecev od zadetka Solskega leta oziroma Studijskega leta predlozi zahtevana dokazila
in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje itipendiranja.

Stipendistu, ki je s soglasjem Stipenditoda spremenil izobraZevalni program ali smer ltudija,
miruje pravica do itipendije, dokler ne vpiSe viSiega letnika, za katerega bi prejemal
Stipendijo, de ne bi uvcljavil mirovanja pravice do ltipendije, pod pogojem, da v
spremcnjenem izobraZevalnem programu ali smeri lludija redno napreduje v vi5ji letnik in
doseZe zahtevan udni uspeh, ki je pogoj za nadaljnje prejemanje itipendije,

Stipendistu lahko mirLrje pravica do Stipendije zamdi razlogov 1z detde alineje prvega
odstavka tega dlena le eno iolsko oziroma Studijsko leto v dasu tajanja Stipendiranja na vseh
stopnj ah izobrazevanja.

33. ilen
(prenehanje pravice do Stipendije brez obvenosti vradila Stipendlje)

Stipcndistu preneha pravica do Stipendije brez obveznosti wadila prejetih zneskov Stipendij v
naslednjih prinerih:
- de nina ved stalnega prebivalilda na obmodju Mestne obdine Ljubljana,
- de je uspeino zakljudi letnik. za katerega je prejemal ltipendijo, vendar dijak iz vseh

nunieridno ocenjenih predmetov ni dosegel najrnanj povpredne ocene 3.0, itudent najmanj
povpredne ocene 7,0 oziroma Student, ki se izobrazuje v tujini, z njo primerljive ocene.

3-1 aTen

(prcnchanie pravice do ltipendije in obveznost vradila Stipendije)

Stipendist izgubi pravico do Stipendi.je pred potekom aasa, za katerega mu je itipendija
dodeljena, in je dolZan vniti prejete zneske itipendije skupaj z zakonitimi zamudlini
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dncva rr-aiila. v naslednjih primerih:
- po svoji volji ali kivdi prekine izobraZevanje,
- iz neupravidenih razlogov ne izpolni pogojev za naprcdovanje v viSji letnik,
- iz ner.rpravidenih razlogov ne dokonda izobraievanja v roku, ki je doloden z

izobraZevalnim pro gramon,
- spremeni izobraZevalni program ali smcr itudija brez soglasja itipenditorja,
- v roku dveh nTesecev od zadetka Soiskega oziroma ltudijskega leta itipenditorju ne

predloZi dokazil o izpolnjevanju pogojev za itipendiranje iz pnega odslavka 31. dlena
tega odloka,

- itipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresnidnih podatkov ali v roku dveh mesecev
od dneva nastanlia spremenbe nc sporodi spremembe. ki vpliva na prenehanje pravice do
Stipcndijc,

- je pridobil ltipendijo za izobraZevanje v Rcpubliki Sloveniji in sklene pogodbo o

itipendiranju z drugim Stipenditodem v Rcpubliki Sloveniji,



- sklene pogodbo o zaposlitvi ali zadne opravljati samostojno regishirano dejavnost,
- postane druzbenik gospodarske dmzbe ali ustanovilelj ali soustanovitelj zavoda.
- odstopi od pogodbe o Stipendiranju.

Stipendist, ki je odstopil od pogodbe o Stipetldiranju, ni dolzan vrniti prejetih zneskov
Stipendije, de je uspeino zakljuiii letnik, za katcrega je prejemal Stipendijo, in v roku 15 dni
od zadetka Solskega oziroma Studijskega leta predloZi dokazila iz pn'ega odstavka 31. dlena

tega odloka ter izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje itipendije.

Stipendist mora vn'iti prejete zneske Stipendije, v toku enega meseca od ugotovitve ksitve
pogodbe o Stipendiraniu. ie itipendist iz uteneljenih razlogov Stipendije ne more \rniti v

enkratnem znesku, kar navede v svoji proSnji, se lahko vmaanje Stipendije odloii ali dovoli
obrodno odpladevanje za najved enako dobo, kotje bila doba prejemanja itipendije.

O utemeljenosti razlogov iz prejinjega odstavka tega dlena odloda Mestna upmva Mestne
obdine Liubliana.

35. ilen
(nadaljevanje StipendiraDja na visji stopnji izobraZeranja)

Studenti, ki so v 6asu izobraZevanja ie prejemali itipendijo Mestne obdine Ljubljana za

nadar.jene dijake ali Studente, lahko pridobiio ltipendijo za nadaljevanje izobraZevanja na vi3ji
s opnji izobrazcr anja na podlagi r loge. ie:
- iz-polnjujejo pogoie za pridobitev ltipendije iz 6. dlena tega odloka,
- nadaljuieio izobraZevanje na visji stopnji v roku najved dveh let po zakljudku
izobraievalnega programa, za katerega so prejemali llipendijo. in
- oddajo vlogo za podaljSanje itipendiranja v roku dveh mesecev po zadetku Sludijskega leta.

Mestna upnva Mestne obdine Ljubljana odlodi o pravici do Stipendije z odlodbo. Po

dokoninosti odlodbe o dodelitvi ltipendije se sklene nova pogodba o Stipendiranju.

36. dlen
(oprostitev vradila dtipendije in podaljianje roka za dokondanje ltudija)

Stipendista. ki prekine izobraZevanje zaradi obiektivnih razlogov (teZki socialno-ekonomski
pogoji, sn]lt v druZini Stipendista, roistvo otroka, tezja bolezen a1i invalidnost), se ne njegoro
pro3njo lahko delno ali v celoti oprosti waiila itipendije. ProSnji mora priloiiti ustrezna

dokazila. O utemeljenosti teh razlogov odloda Mestna uprava Mestnc obdine Ijubliana.

37. dlen
(sodelovanje stipendistov v proiektih stipenditoda)

Mestna obdina Ljubljana bo v skladu s svojimi zmoinostmi in na podlagi predhodnega
dogovora omogodala Stipendistom, ki so pridobili ltipendijo za nadarjene, sodelovanje v
projektih, raziskavah, izmenjavah, prostovoljnem delu, nastopih in drugih dejavnostih, ki se

nana:ajo na njihovo stroko, podroije zanimanja ali obitudijske aktivnosti.

Mestna obdina Ljubljana bo v skladu s svojinri zmoZnostmi omogoizrla :tipendistom iz
prejlnjega odstavka tega dlena udeleZbo na Studijskih, znanstveno-raziskovalnih in kultumih
sredanjih, ki potekajo v Mestni obdili Ljnbljana ali se jih Mestna obdina Ljubljana udeleZuje



v okviru nednarodnih ali medmestnih sodelovanj, de ti pomembno prispevajo k Studijskemu
izpopolnjevanju Stipendista.

VI. PREDHODNE IN KONdNE DOLOdBE

38. dlen
(prenehanje velj avnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o Stipendiranju (Uradni list RS, it.
68/99 in 75103).

39. dlen
(ureditev doseda4jih razmerij)

Stipendistom, ki so pridobili Stipendijo za nadarjene dijake in Studente Mestne obdine
Ljubljana za doloden izobraZevalni program na podlagi Pravilnika o Stipendiranju (Uradni list
RS, St.68/99 in 75103), se ta Stipendija izpladuje po tem pravilniku in v skladu s sklenjeno
pogodbo o Stipendiranju do zakljudka programa izobrazevanja, za katerega so pridobili to
!tipendijo.

Za nadalievanje Stipendiranja Stipendistov iz prejSnjega odstavka tega alena na vis.ji stopnji
izobraZevanja se uporabljajo dolodbe tega odloka.

40. dlen
(zadetek vel j avnosti odloka)

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

stevilka: 603-64/2010-27
Ljubljana, dne 5. julija 2010
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