Uprava Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana
na podlagi Pravilnika za dodelitev štipendij Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana, sprejetega
dne 4. 5. 2020

razpisuje
štipendije za študijsko leto 2021/2022
Štipendije iz sredstev Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana (v nadaljevanju: ustanova) so
namenjene študentom Univerze v Ljubljani (državljanom RS), ki dosegajo nadpovprečne študijske
rezultate in so/bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje
ter študentom, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisani v četrti letnik enovitih magistrskih
študijskih programov. Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih
in znanstvenih publikacijah, za izobraževanje v okviru mreže EUTOPIA, za udeležbo na študentskih
seminarjih in srečanjih in druge študentske aktivnosti, povezane s študijem, ter kritju življenjskih
stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne
pridobitve v naslednjih študijskih letih.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v študijskem letu 2021/2022 je 60.000,00 EUR. Višina
posamezne štipendije znaša največ 10.000 EUR.
Za štipendijo ustanove lahko zaprosi študent, ki je oziroma bo v študijskem letu 2021/2022 vpisan v
študijski program druge ali tretje stopnje študija Univerze v Ljubljani, s povprečno oceno najmanj 9,0
(devet) na predhodni stopnji študija, oziroma v predhodnem letniku, če je študent vpisan v višji letnik
študijskega programa druge ali tretje stopnje. Za štipendijo lahko zaprosijo tudi zaposleni kot
raziskovalci ali asistenti, ki sodelujejo pri pedagoškem in raziskovalnem delu na članicah Univerze v
Ljubljani ter doktorandi, ki bodo del študija opravili na eni od partnerskih univerz v okviru mreže
EUTOPIA, in sicer za kritje stroškov priprave in dokončanja doktorskih nalog, za študij v tujini
oziroma podoktorski študij v tujini.
Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
- povprečna ocena,
- dosežki študija v tujini,
- priporočila mentorja, vodje raziskovalne skupine, učitelja,
- objave in druga znanja kandidata (dosežena stopnja študija, tuji jeziki, uspehi na
tekmovanjih, nagrade in priznanja …),
- motivacijsko pismo,
- drugi dosežki kandidata.
Dodatno lahko komisija dodeli točke kandidatom s slabšim ekonomskim položajem, če priložijo
dokazila o gmotnem stanju.
Podrobnejša določila glede meril za dodelitev štipendij so razvidna iz 20. člena Pravilnika o dodelitvi
štipendij Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana.
Kandidati morajo oddati vlogo na prijavnem obrazcu skupaj z zahtevano dokumentacijo. Popolna
vloga mora vsebovati:
• v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove
ing. Lenarčič Milana« in naslednje
• obvezne priloge:
- potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodni stopnji študija oziroma v predhodnem
letniku, s povprečno oceno, ki ne sme biti nižja kot 9,0 (devet),
- potrdilo o vpisu
- življenjepis,
- program (motivacijsko pismo), za katerega se sredstva prosijo (do 500 besed),
• in morebitna druga dokazila:

- potrdila o dosedanjih študijskih, strokovnih in znanstvenih dosežkih,
- potrdila o drugih neznanstvenih aktivnostih (zanimanjih) in obštudijskih dejavnostih,
- dokazila o objavah oziroma v objavo sprejetih člankih, prispevkih (bibliografija),
- priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne naloge ali visokošolskega učitelja (priporočilo/a
kandidat odda skupaj z ostalimi prilogami k vlogi),
- dokazilo o povprečnem dohodku na člana družine (z namenom pridobitve morebitnih
dodatnih točk v skladu z merilom iz 20. člena pravilnika).
Kandidati prijavni obrazec »Vloga za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič
Milana« digitalno podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali lastnoročno. V primeru, da ga
podpišejo lastnoročno, pošljejo skeniran podpisan dokument.
Kandidati morajo vlogo za dodelitev štipendije (podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi
dokazili), naslovljeno na Komisijo za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič
Milana, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, poslati do vključno 10. junija 2021
na naslov: rektorat@uni-lj.si z zapisom v zadevi: Vloga za dodelitev štipendije Univerzitetne
ustanove ing. Lenarčič Milana.
Postopek ocenjevanja kandidatov izvede Komisija za dodelitev štipendije, ki jo imenuje Uprava
ustanove. O izboru in dodelitvi štipendije s sklepom odloči Uprava ustanove, na podlagi predloga
komisije.
Uprava ustanove bo o rezultatih razpisa obvestila vse kandidate, ki bodo oddali popolno vlogo
najkasneje do 30. septembra 2021.
Z oddajo prijave kandidat potrdi, da se je seznanil z vsebino razpisa in da se z njo strinja.
Sklep Uprave ustanove o dodelitvi štipendije je dokončen.
Z izbranim štipendistom bo sklenjena pogodba o štipendiranju.
Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana in Univerza v Ljubljani, kot pogodbeni obdelovalec,
bosta zagotovili varstvo osebnih podatkov kandidata v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Univerza v
Ljubljani tudi v skladu s Pravilnikom o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.
Upravljavec osebnih podatkov je Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana, obdelovalec pa
Univerza v Ljubljani.
Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 6 določa, da je obdelava osebnih podatkov posameznika
zakonita, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred
sklenitvijo pogodbe. Osebni podatki, pridobljeni iz prijave kandidata, se obdelujejo za namen izvedbe
tega razpisa.
Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana bo za potrebe izvedbe tega razpisa obdelovala
naslednje osebne podatke kandidata: ime in priimek, datum rojstva, stalni naslov, naslov za vročanje
pošte, telefonska/GSM številka, elektronski naslov, dosežena predhodna izobrazba, podatki o
študijskem programu in letnik vpisa v študijskem letu 2021/2022 in druga dokazila, ki jih kandidat
posreduje z namenom dokazovanja izpolnjevanja razpisnih pogojev iz sedmega odstavka tega
razpisa (potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodni stopnji študija oziroma v predhodnem
letniku s povprečno oceno, potrdilo o vpisu, življenjepis, motivacijsko pismo) ter dokazila, ki jih
kandidat prilaga z namenom, da se upoštevajo pri ocenjevanju kandidatove prijave (priporočilo
mentorja ali vodje raziskovalne naloge ali visokošolskega učitelja, potrdila o dosedanjih študijskih,
strokovnih in znanstvenih dosežkih, potrdila o drugih neznanstvenih aktivnostih in obštudijskih

dejavnostih, bibliografija, dokazila o povprečnem dohodku na člana družine, dokazilo o morebitnem
prejemanju drugih sredstev za študij, na katerega je vpisan).
Univerza v Ljubljani bo osebne podatke neizbranih kandidatov hranila pet let, osebni podatki
štipendistov pa se hranijo trajno.
Kandidat ima glede svojih osebnih podatkov pravico dostopa, popravka, omejitve obdelave in
prenosljivosti (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom
pravic). Vlogo za uveljavljanje pravic kandidat vloži pri Upravi Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič
Milana, Slomškova 17, Ljubljana.
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