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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 26. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

 

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi s štipendijami štipendijskega sklada Mestne občine Ljubljana - 

štipendija dr. Franca Munde. 

 

Mestna občina Ljubljana je za študijsko leto 2016 - 2017 razpisala 74 štipendij za nadarjene študente, 

ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. 

 

Razpisane so bile naslednje štipendije:  

 - 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki 

Sloveniji, 

- 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki 

Sloveniji, 

-  9 štipendij za podiplomski študij v tujini, 

-  4 štipendije za dodiplomski študij v tujini. 

 

Na razpis so se lahko do dne 5.10.2016 prijavili: 

 - študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so 

prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,  

 - študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 

2. letnika,  

- študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če 

izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2016/17 in 

- študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od 

vključno 1. letnika.  

 

Na pobudo občank in občanom se obračam na Vas z vprašanjem in pojasnilom kako deluje 

štipendijski sklad dr. Franca Munde in ali Mestna občina Ljubljana še vedno oz. kdo upravlja s 

premoženjem dr. Franca Munde. 

 

 

Zaradi izredne humanosti usmerjenosti k razvoju in napredku slovenstva si dr. Franc Munda zaslužil 

primerno obeležje. Podajam pobudo, da se v spomin dr. Franca Munde v Ljubljani najde prostor in 

postavi doprsni kip prostorska kompozicija iz fizičnega materiala.  

 

 

 



 

 

S pomočjo sodobnih tehnologij pa lahko nastane tudi kot digitalna vizualizacija oblike iz 

nedoločljivega materiala, ki je vidna samo kot svetlobna projekcija na zaslonu (predlog, kot ideja v 

proučitev prepuščam strokovnjakom tega področja). 

 

 

Lep pozdrav, 

                                              

                                               Simona Pirnat Skeledžija 

                                               Mestna svetnica  

 

 

Priloge: 

- Uradni list RS št.15.534. Statut sklada dr. Franca Munde za štipendiranje študentov v Republiki 

Sloveniji, stran 513., https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina?urlid=199115&stevilka=534  

- članek Dnevnik iz tiskane dicije Objektiv 18. december 2004,12. julij 2006 17:05, 

https://www.dnevnik.si/105502 

- članek Delo sob, 29.11.2014, 06:00, http://www.delo.si/sobotna/izigravanje-dobrotnikov-

slovenskih-studentov.html 
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