
V skladu s sklepom Upravnega odbora Filozofske fakultete, z dne 16.6.2003, je Senat 

Filozofske fakultete, na izredni seji, dne 24.9.2003, sprejel naslednji 

PRAVILNIK O ŠTIPENDIJAH IN 
ŠTUDIJSKIH PODPORAH 
ŠTUDENTOM FILOZOFSKE 

FAKULTETE UNIVERZE V 
LJUBLJANI 

Splošno 

1. člen 

Ta pravilnik določa namen, merila, pogoje in postopek dodeljevanja štipendij in študijskih 

podpor (v nadaljevanju: štipendije) študentom Filozofske fakultete, financiranje štipendij, ter 

vsebino pogodbe o štipendiranju. 

2. člen 

Štipendije po tem pravilniku so namenjene študentom, ki nimajo finančnih oziroma 

materialnih pogojev za študij. 

3. člen 

Pravico do štipendije po tem pravilniku imajo študentje Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani (v nadaljevanju: Fakulteta), pod pogoji, ki so določeni s tem pravilnikom. 

Štipendije po tem pravilniku so namenjene: 

 rednim študentom na dodiplomskem študiju;  

 izrednim študentom;  

 absolventom;  

 podiplomskim študentom.  

  

Pogoji in merila 

4. člen 

Pravico do štipendije lahko pridobi študent, ki: 



 nima ustreznih finančnih oziroma materialnih pogojev za študij;  

 ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija na Fakulteti ni bil starejši od 22 let;  

 ima status študenta.  

Pravice do štipendije nima kandidat, ki: 

 je  v rednem delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu;  

 je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost v register ali drugo evidenco vpisanih samozaposlenih 

oseb;  

 je lastnik ali solastnik gospodarske družbe;  

 prejema drugo štipendijo;  

 je pridobil finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov.  

V postopku podelitve štipendije za študij v tujini se ne uporabljata določbi zadnjih dveh alinei 

prejšnjega odstavka. 

Izpolnjevanje pogojev kandidati izkazujejo z ustreznimi dokazili (potrdila, izpiski iz javnih 

evidenc ipd.). V primeru, če ustreznega dokazila ni mogoče pridobiti, kandidat poda izjavo.  

5. člen 

Ustreznost finančnih oziroma materialnih pogojev za študij iz prejšnjega člena se ugotavlja v 

skladu z določbami II. poglavja Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 48/99, 43/2000, 

62/2001, 85/2002, OUS 15/2003 in 40/2003). 

6. člen 

Ob izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika se lahko štipendija podeli samo študentu, 

katerega povprečna ocena izpitov je najmanj 8,0. 

Komisija za podelitev štipendij pri izboru praviloma upošteva tudi dosežene vidno 

nadpovprečne rezultate iz študijskega in strokovnega dela kandidata ter njegovo aktivno 

sodelovanje v organiziranih izvenštudijskih dejavnostih. 

Podrobnejša merila se lahko na predlog Komisije za podelitev štipendij ali na pobudo dekana 

določijo v sklepu o objavi razpisa 

  

Objava osebnih podatkov 

7. člen 

Štipendija je lahko podeljena študentu, ki poda pisno izjavo, da lahko Fakulteta javno objavi 

osebne in druge podatke iz njegove prijave v okviru razglasitve rezultatov razpisa.  

  



Postopek podeljevanja štipendije 

8. člen 

Štipendije se dodelijo na podlagi razpisa za podelitev štipendij, v skladu s finančnimi 

zmožnostmi Fakultete. 

9. člen 

Ob upoštevanju pogoja iz prejšnjega člena dekan Fakultete, po predhodnem sklepu 

Upravnega odbora Fakultete o višini in številu štipendij, izda sklep o objavi razpisa. 

Razpis mora biti objavljen najmanj 15 dni pred koncem tekočega študijskega leta za naslednje 

študijsko leto. 

10. člen 

V razpisnem besedilu morajo biti natančno določeni: 

 vrsta in število štipendij;  

 upravičenci do štipendij (3. člen);  

 pogoji za dodelitev štipendij v skladu s tem pravilnikom;  

 zahtevana dokumentacija;  

 roki za oddajo prijav, sprejem odločitev in objavo rezultatov;  

 drugi podatki, pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.  

S sklepom iz prejšnjega člena dekan po predhodnem sklepu Upravnega odbora Fakultete 

imenuje člane komisije za podelitev štipendij. Komisija vodi postopek razpisa in sprejme 

odločitve o podelitvi štipendij v skladu z določbami tega pravilnika. 

V komisiji za podelitev štipendij morajo imeti študentje najmanj enega predstavnika. 

11. člen 

Predlog za dodelitev štipendije na pobudo kandidata ali na lastno pobudo poda predstojnik 

oddelka Fakultete. Predlogu mora biti priloženo mnenje sveta oddelka in dokumentacija, ki 

izpričuje izpolnjevanje formalnih pogojev in vsebinskih meril iz tega pravilnika. 

  

Pogodba o štipendiranju 

12. člen 

Z izbranim kandidatom Fakulteta sklene pogodbo o štipendiranju, v kateri morajo biti v 

skladu s tem pravilnikom in razpisom natančneje določeni: 



 študijske in druge obveznosti štipendista (npr. navajanje Fakultete pri objavi njegovega dela);  

 obveznosti štipenditorja (dinamika izplačil štipendije ipd.);  

 obveznost kandidata , da priglasi vsako spremembo glede izpolnjevanja pogojev za dodelitev štipendije;  

 okoliščine in razlogi, zaradi katerih lahko izplačevanje štipendije preneha;  

 okoliščine in razlogi, zaradi katerih bi moral kandidat vrniti izplačano štipendijo;  

 določila o morebitni poravnavi in o sodni izterjavi štipendije v primeru neizpolnjenih obveznosti 

kandidata.  

13. člen 

Izplačevanje štipendije preneha, če: 

 štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije;  

 če se štipendist in Fakulteta tako dogovorita s sklenitvijo aneksa k pogodbi;  

 če štipendist odstopi od pogodbe in vrne dotlej izplačano štipendijo.  

Fakulteta lahko zahteva od štipendista, ki ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, vrnitev 

štipendije, razen če komisija za podelitev štipendij odloči drugače. 

  

Končna določba 

14. člen 

Ta pravilnik začne veljati 8 (osem) dni potem, ko ga sprejme Senat Fakultete. 

  

Red. prof. dr. Neva Šlibar 

d e k a n j a  f a k u l t e t e 


