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RAZPISUJE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009 
 
 
 

45 štipendij za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana 
 

in sicer 
 

10 štipendij za dijake 
18 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja v Sloveniji 
4 štipendije za študente podiplomskega izobraževanja v Sloveniji 

5 štipendije za dodiplomski študij v tujini 
8 štipendije za podiplomski študij v tujini 

 
Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno 2. letnika srednjega izobraževanja, 
študenti dodiplomskega izobraževanja od vključno drugega letnika, študenti 
podiplomskega izobraževanja v Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini (kandidati za 
podiplomski študij in za študij v tujini  se lahko prijavijo že v 1. letniku), če izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
 
- dijaki morajo dosegati najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem 

letu, študenti pa povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu 
najmanj 8, 

- študenti višjih letnikov na študiju v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z 
zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji, 

- kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni, se odlikovati z visoko 
sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegati vidne rezultate na zunajšolskih področjih, 

- prosilci morajo imeti stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, 
- prosilci ne smejo biti v delovnem razmerju, prejemati nadomestila za brezposelne pri 

Zavodu RS za zaposlovanje, opravljati dejavnosti, imeti statusa zasebnika ali 
samostojnega podjetnika, imeti druge štipendije ali drugih virov dohodkov, 

- dijaki ob vpisu v 2. letnik srednje šole ne smejo biti starejši od 18 let, študenti ob vpisu 
v drugi letnik dodiplomskega študija ne starejši od 25 let, študenti podiplomskega 
študija ob vpisu v 1. letnik pa ne starejši od 30 let. Starost dijakov in študentov višjih 
letnikov je lahko ustrezno višja. 

- izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki ne dosegajo pogojev iz prve alinee 
(dijaki prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti poprečno 
oceno najmanj 8 v preteklem študijskem letu), če na posameznem področju dosegajo 
izjemne rezultata primerljive v evropskem in svetovnem merilu. 

 
 Prijavi na obrazcu DZS 1.51 je potrebno priložiti: 
 
- dokazilo o vpisu v šolsko oziroma študijsko leto 2008/009, 
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja, 
- dokazila o posebni nadarjenosti  
- potrdilo o stalnem prebivališču, 
- življenjepis, 



- potrdilo o opravljenem sprejemnem izpitu ali povabilo tuje izobraževalne organizacije 
(za kandidate, ki se vpisujejo v 1. letnik v tujini), 

- priloge zahtevane na obrazcu DZS 1,51. 
 
 
Kandidati dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih v zadnjih štirih 
letih: s tekmovanj, s sodelovanj na natečajih, s potrdili (vabila, koncertni ali programski 
listi) o sodelovanjih na umetniških razstavah, koncertih ali drugih javnih nastopih,  z 
bibliografijo objavljenih del, s potrdili o: sodelovanju pri znanstveno raziskovalnem delu, 
dodatnih izobraževanjih, udeležbah ne seminarjih in kongresih, različnih funkcijah v 
šolskih skupnostih, klubih, društvih  ali vodenju študijskih, raziskovalnih ali neformalnih 
interesnih skupin, nagradah, pohvalah in priznanjih, članstvih ali udeležbah v prosto 
časovnih aktivnostih v klubih, društvih in drugih organizacijah in  (ali) s priporočili 
profesorjev, mentorjev, klubov in društev. 
 
Vse v roku in s predpisanimi dokazili opremljene prispele vloge bodo ovrednotene in 
uvrščene na prioritetne lestvice po posameznih kategorijah. Pri dodelitvi štipendij se 
upošteva boljši splošni učni uspeh oziroma višja poprečna ocena kandidata in boljši 
dosežki na drugih (izven šolskih) področjih delovanja. 
 
Ob enakih pogojih bodo imeli prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana. 
 
Ocenjevalni list je objavljen  na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.  
 
Dokazila o nadarjenosti razvrstite po vrstnem redu na ocenjevalnem listu. Izbrani bodo tisti 
kandidati, katerih uvrstitev na prioritetno lestvico še ustreza razpisanemu številu štipendij. 
Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v dveh mesecih od 
poteka roka za prijavo na razpis. 
 
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo dijaki najkasneje do 8. 9. 2008, študenti pa do 
1. 10. 2008 v zaprti ovojnici z oznako : »Prošnja za štipendijo – zaupno« na naslov: 
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