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OBRAZLOZITEV OSNUTKA ODLOKA 0 STIPENDIRANJU V MESTNI 
OBCINI LJUBLJANA 

I. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj predlaganega Odloka 0 stipendiranju nadarjenih so 21. clen Zakona 0 lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08 in 79/09), ki med 
drugim doloca, da lahko obcina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvime 
naloge), ki jih doloci s splosnim aktom obcine in 27. clen Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Ur. list RS, St. 66/07 - uradno precisceno besedilo), ki opredeljuje pristojnosti Mestnega 
sveta Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za sprejemanje aktov. 

II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Stipendiranje nadarjenih v MOL se je pricelo leta 1998, ko je bil izveden prvi razpis stipendij 
za nadarjene. Leta 1999 je bil sprejet Pravilnik 0 stipendiranju (Uradni list RS, St. 68/99), ki je 
v veljavi se danes. Leta 2003 je dozivel spremembe in dopolnitve (Uradni list RS St. 75/2003 
Pravilnik 0 spremernbah in dopolnitvah Pravilnika 0 stipendiranju), s katerimi je bila dolocena 
starostna meja za pridobitev stipendije ter postopek za nadaljevanje stipendiranja tistih 
stipendistov MOL, ki nadaljujejo studij na visjih stopnjah izobrazevanja. 

Veljavni pravilnik 0 stipendiranju ureja tudi stipendije za primanjkujoce (deficitame) 
pedagoske poklice (kadrovske stipendije), vendar zaradi sprememb zakonodaje to podrocje 
sedaj ureja drzava, zato ni vee potreb po normativnem urejanju kadrovskega stipendiranja za 
potrebe osnovnih in glasbenih sol na ravni obcine. 

Dvanajstletna praksa stipendiranja je pokazala potrebo po podrobnejsem urejanju 
stipendiranja nadarjenih. V juniju 2007 je bil sprejet prvi Zakon 0 stipendiranju v Republiki 
Sloveniji (Ur. list RS st. 59/2007). Omenjeni zakon ureja zgolj stipendije, za katere se 
zagotavlja sredstva drzava (drzavne, kadrovske, Zoisove, in druge stipendije). Ceprav Zakon 
o stipendiranju za lokalne skupnosti ni obvezujoc, je bil poleg veljavnega Pravilnika 0 

stipendiranju in izkusenj iz prakse podeljevanja stipendij za nadarjene in njihovega 
spremljanja pomemben pri oblikovanju predlozenega osnutka Odloka 0 stipendiranju v MOL 
(v nadaljevanju odlok). 

III. OCENA STANJA NA PODROCJU, KI GA AKT UREJA 

Leta 1998 je bila v proracunu MOL prvic oblikovana postavka za namen stipendiranja 
nadarjenih v znesku 10 mio SIT (41.729 EUR). V letu 2008 je Mestna obcina Ljubljana za 
stipendiranje nadarjenih namenila 330.720 EUR. V letu 2009 smo sredstva povecali skladno s 
sprejeto strategijo razvoja vzgoje in izobrazevanja in podeljenih je bilo kar 25 stipendij vee 
kot leta 2006. * Skupno stevilo do sedaj podeljenih stipendije je 498. Studij je do 31. 12.2009 
zakljucilo 190 diplornantov, 48 magistrov in 15 doktorjev znanosti. V zacetku stipendiranja so 
med stipendisti prevladovali studenti druzboslovnih in umetniskih studijskih programov. 
Razmerje med humanisticno-druzboslovnimi in naravoslovno-matematicnimi programi se iz 
leta v letu uravnovesa. V tern letu je med prejemniki stipendij MOL 58% studentov 
druzboslovno-humanisticnih studijev in 42 % studentov naravoslovno matematicnih 
studijskih programov. 



RAZPISI STIPENDIJ MOL OD LETA 2006 DO VKLJUCNO 2010
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Stipendisti MOL so vpisani v prakticno vse izobrazevalne prograrne in smeri . Za pridobitev in 
ohranitev stipendije morajo imeti visoka povpreeja ocen in dosegati druge izjemne rezultate. 
Po koncanem studiju so njihovi dosezki podlaga za uspesen kariemi razvoj. Danes so med 
njimi: umetniski vodja opeme hise v Mariboru; soustanovitelj in direktor podjetja, ki se lahko 
pohvali s stevilnimi domacimi in tujimi priznanji za inovativne dosezke na podrocju 
informacijskih tehnologij; profesor na univerzi v Novi Gorici; clani simfonicnih orkestrov 
RTV Slovenije Opere in baleta, Slovenske filharmonije, Lutkovnega gledalisca, slovenskega 
gledalisca v Trstu in drugih umetniskih his in ansamblov v Sloveniji in v tujini. Njihova 
avtorska dela prejemajo nagrade za mlade umetnike na podrocju literature, vizualnih 
umetnosti in glasbe. Mladi doktorji znanosti se se naprej izpopolnjujejo v podoktorskih 
prograrnih: doktor biofizike, ki je doktoriral na univerzi Princeton, doktorica geoinformatike, 
ki je doktorirala na univerzi v Stockholmu. Mlada doktorica s podrocja regenerativne 
medicine svoje raziskovalno dele nadaljuje v Univerzitetnem klinicnem centru v Ljubljani. V 
zakljucni fazi so doktorske naloga s podrocja inzenirstva na Skotskem, in urbane ekologije in 
oceanografije v Nemciji, ce omenimo le nekatera izmed raznovrstnih studijskih podrocji. Med 
zelo uspesnimi studenti je nemalo taksnih, ki svoje odlicne studijske uspehe zdruzujejo z 
vrhunskimi rezultati na podrocju umetnosti, sporta ali raziskovanja. Diplomant smeri 
molekulame in celicne biologije Univerze Berkeley v Kalifomiji in dobitnik priznanja 
odlicnosti v raziskovanju za najboljsi raziskovalni projekt, je obenem clan slovenske plavalne 
reprezentanco, uspesen udelezenec olimpijade v Atenah in Pekingu, dobitnik bronastih medalj 
na evropskem mladinskem prvenstvu, na sredozemskih igrah ter studentski svetovni 
univerzitetni prvak v plavanju. V letosnjem letu je sprejet na doktorski studij na univerzo 
Harvad. Stipendist MOL je bil clan zmagovalne ekipe studentov ljubljanske univerze, ki je v 
konkurenci 84 ekip in vsega sveta leta 2008 prejela prvo mesto v generalni razvrstitvi na 
mednarodnem tekmovanju studentskih raziskovalnih projektov ter prvo mesto in zlato 
medaljo na podrocju zdravja in medicine za projekt priprave novih vrst cepiva proti bakteriji, 
ki povzroca raka na zelodcu. V finalu so bile ekipe iz Harvarda, UC Berkeleya, Freiburga, 
Caltecha in tajvanske univerze NYMU. Hkrati kot pevec dosega vrhunske uvrstitve na 
tekmovanjih mladih glasbenikov Republike Slovenije. 



Z nadaljevanjem stipendiranja nadarjenih bodo iz vrst stipendistov MOL se naprej prihajali 
strokovnjaki vseh podroeji, znanstveniki in umetniki, ki bodo prispevali k razvoju in napredku 
na vseh podrocjih zivljenja in dela. 

Stipendisti MOL zdruzeni v Klub stipendistov so organizatorji stevilnih predstavitev, 
prireditev in razstav, uspesno sodelujejo tudi na protokolamih dogodkih in sprejemih Mestne 
obcine Ljubljana. Med najodmevnejsimi prireditvami so tradicionalni novoletni koncert na 
ljubljanskem Gradu, letos ze druga spomladanska prireditev v Festivalni dvorani posvecena 
svetovnemu dnevu plesa, organizacija in izvedba okroglih miz in predavanj 0 aktualnih temah 
(na Fakulteti za druzbene vede v Ljubljani, v EuroCentru na Razstaviscu in drugod). 

IV. POGLAVITNE RESITVE 

Osnutek odloka podrobno ureja merila za izbiro kandidatov za stipendiranje nadarjenih. 
Veljavni pravilnik v 4. clenu doloca, da se pri dodeljevanju stipendije uposteva boljsi splosni 
ucni uspeh oziroma visja povprecna ocena in boljsi dosezki na drugih (izven) solskih 
podrocjih delovanja. Za uresnicitev te dolocbe je bil izdelan ocenjevalni list s podrobnimi 
kriteriji, ki je bil od leta 2006 sestavni del razpisa. Dolocal je vrednosti ocen in posameznih 
dosezkov, na podlagi katerih je bilo mogoce izracunati vrednost obojega za posameznega 
kandidata in ga tako postaviti v razmerje z drugimi, na razpisu prijavljenimi kandidati. 
Kriteriji iz ocenjevalnega lista so sedaj zajeti v predlozenem osnutku odloka. Pri dijakih se 
predlaga, da se ne uposteva vee splosni ucni uspeh, temvec povprecna ocena, ki mora biti 
najmanj 4. Predlagana je nekoliko diferencirana visina stipendij za posamezne stopnje 
izobrazevanja, Taksna diferenciacija je pravicnejsa, saj se s stopnjo studija povecujejo tudi 
stroski strokovne literature in dodatnih izobrazevanj. Najvisji so seveda stroski studija v 
tujini, kjer se solninam pridruzujejo tudi stroski bivanja, prehrane in prevozov, zato je pray 
pri njih predlagano povecanje najvisje. V predlozenem osnutku je doloceno, da za studij v 
tujini stipendisti smejo prejemati vee stipendij v Republiki Sloveniji, saj so stroski studija in 
bivanja v tujini zelo visoki. Veljavni pravilnik te moznosti ni dopuscal. 

Osnutek odloka ureja tudi pogoje za ohranitev pravice do stipendije, mirovanje in prenehanje 
pravice do stipendije, nacin odlocanja, visino, usklajevanje in nacin izplacevanje stipendije ter I 

pravice in dolznosti stipenditorja in stipendista. I 

I 

I 

Za dijake, ki bodo priceli prejemati stipendijo po uveljavitvi Odloka, se predlaga stipendija vi 
visini 110 EUR, za razliko od sedanje visine 179 EUR. Za dodiplomski studij v Sioveniji se 
visina stipendije ne spreminja (179 EUR), enak znesek je predlagan tudi za enoviti magistrski 
studij, ki ga studenti vpisujejo takoj po koncani srednji soli (zanje veljajo enaki pogoji kot zal 
dodiplomske studente), za podiplomski studij v Sioveniji je po novem predlogu 213 EURI 
(sedaj 179), za studij v tujini 426 EUR (sedaj 358). 



Primerjava zneskov stipendij po veljavnem pravilniku MOL, osnutku odloka MOL ter s 
sedanjimi Zoisovimi stipendijami (v EUR) 

Vrsta 
stipendije 

za dijake 

za studente 
dodip. in 
enovitega 
mag. vRS 

za studente 
podip. v RS 
za studente 
v tujini 

Po Po Zoisove Zoisove z 
veljavnem osnutku osnovne dodatki za 
pravilniku odloka uspeh* 
MOL MOL 

179 110 64,96 75,18-102,23 

179 179 110,10 130,32-147,37 

179 213 110,10 130,32-147,37 

358 426 284,32 304,54-321,59 

*Dodatek za uspeh prejemajo tisti Zoisovi stipendisti dijaki, katerih povprecna oeena 
znasa od 4,1 do 4,4 ter od 4,5 do 5 ter studenti s povprecno oeeno 8,5-8,9 in od 9,0 do 10. 
Dodatki za uspeh se upostevajo od 2. letnika dalje pri dijakih in studentih dodiplomskega 
izobrazevanja, na podiplomskem studiju pa ze od I. letnika dalje. Zoisovi stipendisti 
lahko prejemajo se dodatek glede na vrsto in podroeje izobrazevanja (v znesku 29,81 
EUR). Poseben dodatek prejemajo tudi studenti s posebnimi potrebami (v znesku 50,05 
EUR). 

v. OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 

Sredstva za stipendiranje se vsako leta zagotovijo v proracunu MOL na postavki stipendiranje 
nadarjenih. 

Pripravila: 

~&~ -'. 
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3383. Pravilnik 0 stipendiranju, Stran 8896. 

Na podlagi 17. in 26. elena statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 32/95, 33/95, 71/97 - obvezna 
razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne obcine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel 

PRAVILNIK 0 STIPENDIRANJU 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. elen 

Ta pravilnik ureja merila za dodeljevanje stipendij Mestne obcine Ljubljana in postopke za izvajanje 
stipendiranja. 

2. elen 

Mestna obcina Ljubljana dodeljuje: 

1. stipendije za nadarjene dijake in studente Mestne obcine Ljubljana, 

2. stipendije za primanjkujoee pedaqoske poklice. 

II. MERILA ZA DODELJEVANJE STIPENDIJ 

1. Stipendije za nadarjene dijake in students 

3. elen 

Pravico do stipendije za nadarjene dijake in studente Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: stipendije za 
nadarjene) lahko uveljavijo dijaki srednjega izobrazevanja in studenf dodiplomskega studija vkljueno od drugega 
letnika ter studenti podiplomskega studija, ee izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da dijaki dosegajo najmanj pravdober splosni ucni uspeh v preteklem solskern letu, studenf pa poprecno 
oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, v preteklem studijskem letu, 

- da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate 
na izven solskih podroejlh, 

- da so drzavljani Republike Siovenije. 

- da imajo stalno prebivalisce v Mestni obcini Ljubljana, 

- da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Siovenije za 
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge 
stipendije v Republiki Sioveniji, ali drugih virov dohodkov. 

Stipendija za studij v tujini se lahko dodeli ze od 1.letnika studentu, ki je zakljueil srednjesolsko izobrazevanje z 
najmanj prav dobrim uenirn uspehom in dosegel vidne rezultate na izven solskih podroqlh, 

Studenti visjih letnikov, ki studirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primertjive z zahtevanimi ocenami v 
Republiki Sioveniji. 

Student, ki je v Casu solanja na srednji soli prejemal stipendijo za nadarjene, lahko pridobi stipendijo za 
dodiplomski studij ze od 1. letnika naprej, Ce zakljuei srednjesolsko izobrazevanje z najmanj prav dobrim ucnlm 
uspehom in je v Casu solanja na srednji soli dosegal vidne rezultate tudi na izven solskih (tekmovanja pri 
posameznih predmetih, interesne dejavnosti in podobno) podrocjtt, 

Izjemoma se lahko dodeli stipendija tudi dijakom in studentorn, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alineje prvega 
odstavka tega elena, ce na posameznem podroqu dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in 
svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in studentov, ki pogoje iz prve alineje prvega odstavka tega 
elena izpolnjujejo. 

4. elen 



Pri dodelitvi stipendij se uposteva boljsi splosni uenl uspeh oziroma visja poprecna oeena kandidata in boljsi 
dosezki na drugih (izven solskih) podroqih delovanja. 

Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z niijim dohodkom na druiinskega clana, 

5. clen 

Visina stipendije za nadarjene dijake in studente, ki studirajo v Republiki Sioveniji , znasa 28.000 SIT mesecno. 

Visina stipendije za nadarjene, ki studirajo v tujini , znasa 56.000 SIT mesecno. 

Visina stipendije se usklajuje z rastjo povprecne place v Republiki Sioven iji. 

2. Stipendije za primanjkujoce pedaqoske poklice 

6. clen 

Za stalno zagotavljanje primanjkujoeih pedaqoskih kadrov za potrebe zavodov, ki jih, v skladu z Zakonom 0 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, ustanavlja MOL (v nadaljevanju: zavod), se lahko podeljujejo 
stipendije za primanjkujoee pedaqoske poklice. 

$tipendiranje za primanjkujoCe pedaqoske pokliee poteka na osnovi ugotovljenih kadrovskih potreb zavodov in 
odobrenih sredstev v proracunu Mestne obcine Ljubljana. 

Podatke 0 kadrovskih potrebah zbira Sluiba za izobraievanje Oddelka za predsolsko vzgojo, izobraievanje in 
sport Mestne uprave na podlagi predlogov zavodov iz prvega odstavka tega elena . 

7. clen 

Pravico do stipendije za primanjkujoCe pedaqoske pokliee lahko uveljavijo dijaki in studenf od 1. letnika 
solanja dalje, ce izpolnjujejo naslednje pogoje : 

- da so vpisani v program ustrezne smer i, 

- da so driavljani Republike Siovenije, 

- da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne 
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge stipendije v Republiki 
Sioveniji ali drugih virov dohodkov. 

8. clen 

Pri izbiri imajo prednost kandidati z boljsirn ucnim uspehom. Ob izenacenih pogojih imajo prednost kandidati s 
stalnim prebivaliscern v Mestni obeini Ljubljana. V primeru, da izpolnjujeta dva ali vee kandidatov navedena 
pogoja se stipendija dodeli kandidatu s slabsirn socialno ekonomskih poloiajem. 

9. elen 

Visina stipendije za primanjkujoee pedaqoske poklice se doloci na osnovi doseiene povprecne oeene 
stipendista v preteklem solskem oziroma studijskem letu in glede na kraj bivanja tako, da znasa stevilo tock : 

za dijake : 

Us peh Stevi lo tock za St evi lo t o c k z a 
d oloci t e v vis ine d olo c it e v vis i ne 
st i pen d ije z a studij v s t i p end ije za studi j 
kraj u stalnega b iva nj a izve n k ra j a s t a l n e ga 
bivan j a 

Zadosten 62 5 10 95 
Dober 890 1360 
Prav dobe r 11 2 5 15 95 
Od licen 1520 1 9 90 

za studente: 



6,0-7 ,0 625 10 95 
7 , 1- 7 ,3 740 121 0 
7,4-7, 6 830 130 0 
7,7-7, 8 890 13 60 
7,9-8,1 975 144 5 
8, 2-8, 3 10 35 1505 
8 , 4- 8 ,6 11 25 1595 
8,7-8,9 1210 1680 
9 ,0- 10 , 0 1520 1 99 0. 

Stevilo tock za dolocitev visine stipendije v 1. letniku solanja znasa 890 tock , za solanje izven kraja stalnega 
bivanja 1360 tock . 

Visina tocke je 20 SIT in se usklajuje z rastjo povprecne place v Republiki Sioveniji. 

Stipendistom vozacern pripada povracilo stroskov dijaske oziroma studentske mesecne vozovnice za primestni 
ali medkrajevni promet. Pravica do povraclla stroskov prevoza in do visje stipendije za solanie izven kraja 
stalnega bivalisca se med seboj izkljucujeta. 

III.IZVAJANJE STIPENDIRANJA 

10. elen 

Stipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju proracuna MOL za tekoce leto. 
Stipendije se dodelijo od zacetka solskega oziroma studijskega leta zaeeteqa v tekocem letu. 

Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati sami, za stipendije za nadarjene pa jih z njihovim soglasjem lahko 
prijavijo tudi izobrazevalne ali druge strokovne organizacije. 

11. elen 

Sklep 0 razpisu stipendij MOL sprejme zupan Mestne obcine Ljubljana. 

12. elen 

Javni razpis za dodelitev stipendij mora vsebovati podatke 0 razpisanih stipendijah, pogoje in merila za 
pridobitev stipendij, zahtevano dokumentacijo in rok za prijavo. 

13. elen 

Prijavi za dodelitev stipendije mora vlagatelj priloz iti: 

- dokazilo 0 vpisu v tekoce solsko oziroma studijsko leto ; 

- dokazilo 0 ucnem uspehu zadnjega letnika izobrazevanja; 

- dokazila 0 posebni nadarjenosti (Ie za pridobitev stipendije za nadarjene); 

- potrdilo 0 drZavljanstvu Republike Siovenije; 

- potrdilo 0 stalnem prebivallscu: 

- zivljenjepis. 

Kandidat za dodelitev stipendije, ki je dijak oziroma student prvega letnika, mora v roku desetih dni od vpisa v 
drugi letn ik priloziti se dokazilo 0 vpisu in 0 ucnern oziroma stud ijskem uspehu prvega letnika . 

Kolikor kandidat za dodelitev stipendije za studij v tujini se ni vpisan , mora k vlogi za dodelitev stipendije 
priloziti potrdilo 0 opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobrazevalne organizacije. Pot rdilo 0 vpisu mora 
predloziti v roku desetih dni od opravljenega vpisa . 

14. elen 

Kandidati za dodelitev stipendij za nadarjene dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili 0 izjemnih dosezkih s 
tekmovanj , bibliografijo objavljenih del, potrdili 0 sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetn iskih razstavah ali 



koneertih, dokazilih 0 priznanjih in nagradah pridobljenih na mestnih, drZavnem ali na mednarodnih tekmovanjih 
in (ali) pnporocill profesorjev oziroma mentorjev. 

15. clen
 

Komisija za stipendiranje steje tri elane. Komisijo imenuje direktor.
 

16. clen 

Komisija obravnava popolne in v razpisanem roku prispele vloge. Na osnovi zbrane dokumentaeije, 
strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil in ob upostevaniu individualnih posebnosti kandidata pripravi 
poroeilo ter predlog 0 dodelitvi stipendij MOL. 

17. clen 

o dodelitvi stipendij MOL in drugih pravieah in obveznostih stipendistov odloca mestna uprava, na drugi stopnji 
pa zupan, 

18. clen 

Medsebojna razmerja med MOL kot stipenditorjem in stipendistom, ki je uveljavil pravieo do stipendije za 
nadarjene, se opredelijo s pisno pogodbo 0 stipendiranju. 

19. clen 

Medsebojne praviee in obveznosti v zvezi s stipendiranjem za pedaqoske pokliee se uredijo s tristransko pisno 
pogodbo med MOL kot stipenditorjem, stipendistom in zavodom za katerega potrebe se to stipendiranje izvaja. 

Stipendisti za pedaqoske pokliee so se po koncanem solanju dolzni zaposliti v zavodu za katerega potrebe se 
to stipendiranje izvaja in delati najmanj dobo enako dobi stipendiranja. Te obveznosti so oprosceni samo v 
primeru, ce jim zavod ne more zagotoviti zaposlitve v roku 60 dni od zacetka solskega leta, ki nastopi po 
stipendistovem zakljucku solanja. 

20. clen 

Pogodba 0 stipendiranju mora vsebovati: vlslno stipendije, cas prejemanja stipendije in podrobno opredelitev 
pravie in obveznosti stipendista in stipenditorja. Pogodba 0 stipendiranju za pedaqoske pokliee mora vsebovati 
tudi praviee in obveznosti zavoda za katerega potrebe se to stipendiranje izvaja. 

Za stipenoista, ki se ni polnoleten, podpise pogodbo njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

21. clen 

Stipendije MOL se izplaeujejo vseh dvanajst meseeev v koledarskem letu razen v zakljucnem letniku 
izobrazevania, ko se stipendiranje zakljuci v zadnjem meseeu solskega oziroma studijskega leta. 

Stipendija se izplacuje najkasneje do 15. v meseeu za tekocl mesee. 

Stipendija za redni studij v tujini se izplaca vnaprej za tekoce studijsko leto. 

22. eten
 

Stipendist je dolzan ob zacetku vsakega solskega oziroma studijskega leta predloziti stipenditorju:
 

- dijak: potrdilo 0 vpisu in overjeno kopijo zadnjega solskega spricevala
 

- student: potrdilo 0 vpisu in potrdilo 0 vseh opravljenih izpitih. 

Stipendist, ki je pridobil stipendijo za nadarjene je dolzan poleg dokazil iz prvega odstavka tega elena predloziti 
tudi dokazila 0 morebitnih nagradah, priznanjih ali drugih javnih dosezkih. 

Po zakljucku izobrazevanja je stipendist dolzan predlozitl potrdilo 0 zakliucnem izpitu oziroma 0 maturi ali 0 

diplomi. 

23. clen 



Stipendist, ki je pridobil stipendijo za nadarjene, mora v naslednjem solskern ali studijskem letu iz znacilnih 
predmetov, uvrseenih v predmetni katalog znanj za zakljucnl izpit ali maturo doseci najmanj povprecno oceno 
dobro (3) oziroma iz znacilnih predmetov studijskega programa povprecno oceno dobro (7), sicer mu 
stipendiranje preneha. 

Stipendistu, ki je pridobil stipendijo za nadarjene in v preteklem solskem letu ni dosegel najmanj prav dober 
splosnl ueni uspeh, student pa povprecne ocene vseh izpitov opravljenih v preteklem studijskem letu 8,0, pravica 
do stipendije v tekocern solskem oziroma studijskem letu miruje, razen v primeru, da se izkaie z javno priznanim 
izjemnim doseikom. 

Stipendist, kateremu je stipendija mirovala, lahko ponovno uveljavi stipendijo z novim solskim letom, ee 
doseie zahtevan uspeh. 

24. elen 

Stipendist, ki je pridobil stipendijo za pedaqoske poklice, ima pravico do enoletnega mirovanja stipendije 
enkrat v casu solania, ce ne izpolni pogojev za napredovanje v visji letnik. lzplacevanje stipendije se nadaljuje, ee 
predloii dokazila 0 vpisu v visji letnik in spricevalo oziroma potrdilo 0 opravljenih izpitih v roku 15 dni od pricetka 
solskega oziroma studijskega leta. 

25. elen 

Stipendistu, ki je izdelal letnik in ni predloiil dokazil iz prvega in drugega odstavka 22. elena tega pravilnika, 
pravica do stipendije miruje. Ponovno se zaene izplacevaf z naslednjim mesecem, ee predloii zahtevana 
dokazila v roku 60 dni od zacetka solskeqa oziroma studijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje 
stipendiranja. 

26. elen 

Stipendist izgubi pravico do stipendije in mora vrniti prejete zneske stipendije, stipendist za primanjkujoee 
pedaqoske pa tudi prejete stroske prevoza, skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolqorocne kredite, ce: 

- po svoji volji ali krivdi prekine izobraievanje, 

- ne izpolni pogojev za napredovanje v visji letnik, razen v primeru iz 24. elena tega pravilnika, 

- ce iz neupravicenih razlogov ne dokonca izobraievanja v roku, ki je dolocen z izobraievalnim programom, 
razen v primeru iz 24. elena tega pravilnika, 

- spremeni smer studija brez soglasja stipenditorja, 

- ne predloii v dolocenem roku stipenditorju potrdil 0 izpolnjevanju pogojev za stipendiranje, 

- navaja neresnlcne podatke, 

- sklene pogodbo z drugim stipenditorjem se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali 
samostojnega podjetnika. 

Stipendist, ki je pridobil stipendijo za pedaqoske poklice mora vrniti prejeto stipendijo in stroske prevoza skupaj 
z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolqoroene kredite tudi v primeru ee med izobraievanjem pisno sporoci 
stipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v javnem zavodu v skladu s pogodbo 0 stipendiranju 
oziroma, ee se po zakljueenem izobraievanju ne zaposli v zavodu, za katerega potrebe je bil stipendiran . 

V primeru, da stipendist , ki je imel stipendijo za primanjkujoee pedaqoske poklice, ni bil v delovnem razmerju v 
zavodu najmanj toliko casa kot je trajalo stipendiranje oziroma ne opravi pripravnlstva in strokovnega izpita, je 
dolian vrniti sorazmerni del stipendije in prejetih stroskov prevoza skupaj s prlpadejociml obrestmi. 

27. elen 

Stipendista, ki prekine izobraievanje ali ga ne dokonca v roku zaradi objektivnih razlogov (teiki socialno
ekonomski pogoji, teija bolezen ali invalidnost), se na njegovo prosnjo lahko delno ali v celoti oprosti vracila 
stipendije. 

Stipendista. ki je pridobil stipendijo za pedaqoske poklice, se lahko oprosti vracila stipendije, ce se, v soglasju 
s stipenditorjem in zavodom za katerega potrebe je bil stipendiran, zaposli v drugem vzgojno izobraievalnem 
zavodu, katerega ustanovitelj je MOL. 
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28. elen 

Sluzba za izobrazevanje je dolzna spremljati ucne, studijske in druge uspehe stipendistov, vzdrievati z njimi 
stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih studijskih obveznosti in jim v okviru 
svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoc. 

29. elen 

Po pridobitvi visokosolske izobrazbe pridobi stipendist, ki je uveljavil stipendijo za nadarjene, status kadra, ki je 
za Mestno obcino Ljubljana, posebno pomemben. 

Stipenditor bo s promocijo stipendistov iz prvega odstavka tega elena v sredstvih javnega obvescanja in z 
informiranjem javnih zavodov, katerih ustanovitelj je, pomagal stipendistom poiskati pripravnisko mesto in kasneje 
zaposlitev. 

30. elen 

Stipenditor bo skladno s svojimi rnoznostmi in na podlagi predhodnega dogovora ornoqocal stipendistorn, ki so 
pridobili stipendijo za nadarjene, sodelovanje v projektih, raziskavah, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki 
se nanasa]o na njegovo stroko, podroqe zanimanja ali obstudiiske aktivnosti . 

Stipenditor, v skladu s svojimi moznostmi, omoqoca stipendistom iz predhodnega odstavka tega elena 
udelezbo na studiiskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih sreeanjih, ki se jih MOL udelezuje v okviru 
mednarodnih ali medmestnih sodelovanj, ee pomembno prispevajo k studijskem izpopolnjevanju. 

V skladu s svojimi rnoznostmi in s posebnim dogovorom zagotavlja stipenditor udelezbo stipendistov na 
taborih in srecaniih, ki jih organizira Zoisov sklad. 

IV. KONCNA DOLOCBA 

31. elen 

Ta pravilnik zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

St. 140-5/97-3 

Ljubljana, dne 15. julija 1999. 

Zupanja
 
Mestne obeine Ljubljana
 

Viktorija Potocnik I. r.
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3639. Pravilnik 0 spremembah in dopolnitvah pravilnika 0 stlpendiranju, Stran 11405. 

Na podlagi 18. in 27. elena statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne 
obeine Ljubljana na 4. seji dne 14. 7. 2003 sprejel 

PRAVILNIK 

o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

o stipendiranju 

1. elen 

V pravilniku 0 stipendiranju (Uradni list RS, st. 68/99) se v 3. clenu v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

"- da dijaki ob vpisu v 2. letnik srednje sole niso starejsi od 18 let, studenti ob vpisu v drugi letnik dodiplomskega studija 
niso starejsi od 25 let, studenti podiplomskega studija ob vpisu v 1. letnik pa ne starejsi od 30 let. Starost dijakov in 
studentov visjih letnikov je lahko ustrezno vlsja." 

2. elen 

V 10. clenu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Studenti, ki so v Casu srednjesolskega ali dodiplomskega izobrazevanja prejemali stipendijoza nadarjene , pridobijo 
stipendijo za nadaljevanje izobrazevanja na visji stopnji na podlagi vloge." 

3. elen 

V 13. elenu se v prvem odstavku crta cetrta alinea. 

4. elen 

http://www.uradni-Iist.si/1/content?id=44688 19.2.2010 
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Ta pravilnik zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

St. 612-5/03-4 

Ljubljana , dne 14. julija 2003. 

Zupanja 
Mestne obclne Ljubljana 

Danica Simsic I. r. 

Na vrh 
« Nazaj 

http://www.uradni-list.si/l/content?id=44688 19.2.2010 


