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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Ž U P A N J A  
 
 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 306-10-10 ,   306-12-14 
 
 

Številka: 611-16/2002-17 
Datum:   17. 12. 2003 
 
 
ZADEVA:             PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA  
                               MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
  
NASLOV:             PREDLOG SKLEPA O SOUSTANOVITELJSTVU MEDNARODNE 

PODIPLOMSKE ŠOLE JOŽEFA STEFANA 
 
GRADIVO  
PRIPRAVIL:         Direktorica  Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Amalija ŠIFTAR                            
                          
POROČEVALCI:  Amalija ŠIFTAR, direktorica Mestne uprave MOL 
                                  Francka TROBEC, načelnica oddelka za predšolsko vzgojo, 

izobraževanje in šport                       
             
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO: Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet sprejme predlog Sklepa o soustanoviteljstvu Mednarodne podiplomske šole 
Jožefa Stefana. 
 
 
                                                                                                    Ž U P A N J A 
                                                                                                   Danica SIMŠIČ 
 
Priloge: 
- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- pogodba o ustanovitvi  
- obvestilo akademika prof. dr. Roberta Blinca o potrditvi programov 
- sklep Vlade RS o soglasju za soustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda       
»Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana« 
- izjava o pristopu k soustanoviteljstvu   
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PREDLOG 
 
 
 
 
Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl.US, 8/96 in 36/00) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji ……. seji dne ……. sprejel 
 

 
S K L E P 

 
 
1. Mestna občina Ljubljana pristopa k soustanoviteljstvu Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Stefana.   
 
2. Mestna občina Ljubljana bo kot soustanoviteljica za delovanje Mednarodne podiplomske 

šole Jožefa Stefana zagotovila sredstva v višini 3.000.000,00 (trimilijone SIT) iz 
proračuna za leto 2003. 

 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča Danico Simšič županjo Mestne občine 

Ljubljana, da v imenu Mestne občine Ljubljana podpiše Pogodbo o ustanovitvi 
Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.  

 
 
 
 
Št.: 
Datum: 
 

  ŽUPANJA 
Mestne občine Ljubljana 

Danica Simšič 
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OBRAZLOŽITEV 
 

 
 
Pravni temelj za sprejem sklepov 
 
Mestna občina Ljubljana s tem sklepom nadgrajuje dosedanje sodelovanje Mestne občine 
Ljubljana in Instituta Jožef Stefan v skupnem projektu Tehnološki park Ljubljana. Zakonski 
temelj ustanovitve je v 2. členu Zakona o zavodih ( Ur. list RS, št. 12/91), ki pravi, da zavod 
lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. Poleg tega je upoštevan tudi Zakon o 
visokem šolstvu ( Ur. list RS, št 67/93). 
  
Razlogi in cilji 
 
1. Večanje kompetitivnosti slovenskega gospodarstva, pa tudi gospodarstev držav vzhodne 

Evrope ter uspešno vključevanje v globalno ekonomijo, med katerimi lahko Slovenija 
uveljavi vodilno vlogo, je odvisno predvsem od uvajanja in razvijanja po znanju 
intenzivnih tehnologij in uveljavljanja ekonomskih,  ekoloških, socialnih in kulturnih 
načel trajnostnega razvoja. 

 
2. Ključni pogoj za uveljavljanje te vodilne vloge Slovenije so vrhunsko usposobljeni  

strokovnjaki, ki na najvišji ravni  obvladujejo izbrano strokovno področje in so hkrati 
usposobljeni za reševanje problemov z interdisciplinarnimi pristopi in za ustvarjalno 
komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in držav, poleg tega pa imajo tudi osnovna 
ekonomska in pravna znanja. 

 
3. Po ocenah gospodarstva, kot tudi  obeh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, je 

dodiplomski študij v Sloveniji na evropski ravni, podiplomski študij pa resno zaostaja – 
tako po obsegu in še bolj po kakovosti usposabljanja za reševanje ključnih razvojnih 
problemov. Te ocene potrjujejo tudi eksperti Evropske unije. 

 
4. Poleg obstoječih smeri podiplomskega študija na obeh slovenskih univerzah je nujno 

vpeljati nove interdisciplinarne in razvojno ciljane smeri podiplomskega študija, ki bo: 
 

• po obsegu, vsebini in metodah načrtovan na dolgoročnih, ali vsaj srednjeročnih, 
razvojnih usmeritvah slovenskega gospodarstva, lokalnih skupnosti in širše regije ter 
neposredno povezan z njihovim uresničevanjem; 

• modularno zasnovan, da bo omogočal fleksibilnost programov in njihovo prilaganje 
specifičnim potrebam razvoja; 

• raziskovalno utemeljen, da bo zagotavljal  obvladovanje vrhunskih metod in tehnik ter 
njihovo neposredno uporabo v reševanju problemov sodelujočih industrij in drugih 
uporabnikov; 

• neposredno povezan z izbranimi podiplomskimi programi domačih in mednarodno 
uveljavljenih tujih univerz,  s katerimi bo vzpostavljen kreditni sistem (ECTS  - 
European Credit Transfer System); 

• omogočal povezavo vrhunskega znanja na nekaterih najprodornejših področjih 
informacijskih, naravoslovnih in tehnoloških znanosti z ekonomskim in pravnim 
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znanjem, tako da bodo študentje po končanem izobraževanju lahko delali ne le kot 
vrhunski raziskovalci, pač pa tudi kot vrhunski managerji v slovenskem gospodarstvu 
in drugih ustanovah; 

• v vseh smereh podprt s temeljnim znanjem o trajnostnem razvoju ter poznavanjem 
mehanizmov za uveljavljanje njegovih načel v odločanju in izvajanju odločitev. S tem 
bi Ljubljana s sedežem podiplomske šole postala novi center visokih tehnologij in 
znanj. Zaradi povezave z gospodarstvom bo to prvi primer PPP – Privatnega in 
javnega sodelovanja. 

 
  
Finančne posledice 
 
Mestna občina Ljubljana je v proračunu za leto 2003 na podlagi dogovarjanj izpred dveh let 
letos dala v proračun namenska sredstva za ta projekt v višini 3.000.000,00 SITna proračunski 
postavki 015001.  
 
                                                                                                                                           
         Direktorica  
                                                                                                       Mestne uprave  
                                                                                              Mestne občine Ljubljana 
          
                                                                                                      Amalija ŠIFTAR                                            
 
 
 


