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Številka dokumenta: 60020-0003/2021 

 

 

Direktor javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, Svetčeva ulica 9, Ljubljana, na podlagi Sklepa o 

ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 

79/15, 52/16, 12/17 in 76/17) in Pravil o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« (v 

nadaljevanju: Pravila) 30. junija 2021 objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA MLADIH RAZISKOVALCEV 

IN ŠTIPENDISTOV V JAVNI ZAVOD ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

 
 

Vsebina razpisa 

I. Pogoji in merila za bivanje. 

II. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja. 

III. Način prijave in rok za oddajo vloge. 

IV. Obveščanje študentov. 

 

 

I. POGOJI IN MERILA ZA BIVANJE  

 

SPREJEM V ŠDL (DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA): 

 

1. Pogoji 

 

Mladi raziskovalci (zaposleni študenti podiplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega 

raziskovalca, financiranega preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – 

ARRS; v nadaljevanju: mladi raziskovalci) in štipendisti (študenti podiplomskega študija tretje 

stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, 

prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo; v nadaljevanju: štipendisti), morajo za 

bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: ŠDL) izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

- da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih tretje stopnje 

ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve; 

- da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane; 

- da morajo mladi raziskovalci, državljani Republike Slovenije, imeti prebivališče, iz katerega 

prihajajo v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija. 

 

Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka o nezaposlenosti ne velja za mlade raziskovalce. 

Izjemoma lahko v ŠDL bivajo mladi raziskovalci, državljani Republike Slovenije, katerih stalno 

prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če: 

- imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km;  

- živijo v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah. 

 

Štipendisti, ki v Republiki Sloveniji prejemajo dodeljeno štipendijo, višjo od 1.000 EUR, plačujejo za 

nastanitev v ŠDL tržno ceno. Tržna cena je ekonomska cena in vključuje vse stroške bivanja. 
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Štipendisti, ki v Republiki Sloveniji prejemajo dodeljeno štipendijo do 1.000 EUR, plačujejo za 

nastanitev v ŠDL ceno bivanja. 

2. Vrednost meril za nastanitev mladih raziskovalcev in štipendistov v ŠDL  
 

Vrednost posameznega merila je: 

2.1. študijska uspešnost: največ 60 točk; 

2.2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti: največ 8 točk; 

2.3. oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija: največ 15 točk; 

2.4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo: največ 10 točk; 

2.5. dodatna razvrstitvena merila: največ 7 točk. 

 

Zbrati je mogoče največ 100 točk.  

 

Štipendisti iz naslova merila pod točko 2.3 ne morejo pridobiti točk. 

 

Ad 2.1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji formuli: 

Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15. 

 

Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija tretje stopnje se povprečna ocena, zaokrožena na 

dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih obveznosti zadnjega 

zaključenega študija, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10 oziroma z ustrezno prevedbo v te 

ocene. 

Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija tretje stopnje se povprečna ocena, zaokrožena na 

dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih obveznosti v preteklih letih 

podiplomskega študija tretje stopnje, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10 oziroma z ustrezno 

prevedbo v te ocene. 

 
Ad 2.2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk in sicer za: 

- državno, univerzitetno ali tujo nagrado - 5 točk; 

- avtorstvo in objavo članka, razprave oziroma drugega prispevka v domači ali tuji strokovni 

reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku - 5 točk; 

- udeležbo s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na 

strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih oziroma konferencah na mednarodni ravni, 

nagrado iz gospodarstva - 5 točk; 

- fakultetno ali regijsko nagrado, udeležbo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, 

konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ravni - 3 točke. 

Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk na podlagi priloženih potrdil. 

Ad 2.3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega mladi raziskovalci s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji prihajajo v kraj študija od kraja študija, se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15 točk 

in se izračuna po naslednji formuli: 

Število točk (zaokroženo na dve decimalni mesti) = oddaljenost v km / 13. 

 

Za oddaljenost prebivališča od kraja študija v km se upošteva daljinomer »zemljevid.najdi.si« portala 

Najdi.si – najkrajša pot z avtom od stalnega prebivališča do Ljubljane. 

 

Ad 2.4. Posebne socialne, zdravstvene razmere mladih raziskovalcev in štipendistov in drugo (npr. 

naravne in druge nesreče, dolgotrajna huda bolezen v družini, nosečnost) se točkujejo tako, da je 

mogoče zbrati največ 10 točk. 

https://zemljevid.najdi.si/
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Če mladi raziskovalec oziroma štipendist predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov 

(socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali 

zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80 % invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso 

starejša od treh mesecev, se mu po individualni obravnavi dodeli 5 točk. 

Mlademu/i raziskovalcu/ki oziroma štipendistu/ki - materi ali očetu, ki bo imel/a med študijem otroka 

pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen. 

Ad 2.5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7 točk. 

Mladim raziskovalcem in štipendistom, Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike 

Slovenije, ki imajo status Slovenca skladno z določbami veljavnega zakona, ki ureja odnose Republike 

Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja se dodeli 7 točk. 

Mladim raziskovalcem oziroma štipendistom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih 

nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v ŠDL, se dodeli 7 točk na 

podlagi priloženega ustreznega potrdila. 

PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL (DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA): 

Mladi raziskovalci (zaposleni študenti podiplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega 

raziskovalca, financiranega preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – 

ARRS; v nadaljevanju: mladi raziskovalci) in štipendisti (študenti podiplomskega študija tretje 

stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, 

prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo; v nadaljevanju: štipendisti), morajo za 

podaljšanje bivanja v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: ŠDL) izpolnjevati 

naslednji pogoj: 

- da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih tretje stopnje 

ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve. 

 

Pogoj o nezaposlenosti ne velja za mlade raziskovalce. 

 

Štipendisti, ki v Republiki Sloveniji prejemajo dodeljeno štipendijo, višjo od 1.000 EUR, plačujejo za 

nastanitev v ŠDL tržno ceno. Tržna cena je ekonomska cena in vključuje vse stroške bivanja. 

 

Štipendisti, ki v Republiki Sloveniji prejemajo dodeljeno štipendijo do 1.000 EUR, plačujejo za 

nastanitev v ŠDL ceno bivanja. 

II. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH MEST ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA 

ŠTUDENTOV TRETJE STOPNJE, ČAS IN CENA BIVANJA 

Za sprejem študentov v ŠDL je v študijskem letu 2021/2022 v skladu z Letnim razdelitvenim načrtom 

za določitev števila bivalnih zmogljivosti, ki ga je 31. 5. 2021 sprejel direktor Študentskega doma 

Ljubljana, na voljo predvidoma 52 garsonjer in 6 apartmajev. 

Za podaljšanje bivanja študentov v ŠDL je v študijskem letu 2021/2022 na voljo predvidoma 

77 garsonjer in 7 apartmajev.  

Bivanje mladih raziskovalcev in štipendistov, vpisanih v podiplomske študijske programe tretje 

stopnje lahko traja, dokler izpolnjujejo pogoje za bivanje v skladu s 14. členom Pravil. 

Cene mesečnega bivanja z vključenim DDV so od 1. 4. 2019 naslednje: 
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 Naziv Cena bivanja Naziv Tržna cena 

a) Garsonjera v  

podpritličju 

147,00 EUR Garsonjera v  

podpritličju 

207,09 EUR 

b) Garsonjera v  

pritličju 

177,64 EUR Garsonjera v  

pritličju 

250,24 EUR 

c) Garsonjera v  

nadstropju 

192,32 EUR Garsonjera v  

nadstropju 

270,92 EUR 

d) Apartma 53 m
2 

(družina) 

426,89 EUR Apartma 53 m
2 

(družina) 

624,29 EUR 

e) Apartma 35 m
2 

(družina) 

380,89 EUR Apartma 35 m
2 

(družina) 

412,28 EUR 

 

    

     

III. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOGE      

1. Vloga za sprejem z dokazili se izpolni in vloži na obrazcu A »Vloga za sprejem mladih 

raziskovalcev in štipendistov v ŠDL za študijsko leto 2021/2022«. Vloga mora biti 

izpolnjena in poslana v slovenskem jeziku, vse priloge v tujem jeziku pa uradno 

prevedene v slovenski jezik. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov vlagatelja, tujci pa 

obvezno navedejo naslov njihovega pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki so ga pooblastili 

za vročanje pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. 

    

 

2. Vloga za podaljšanje bivanja z dokazili se izpolni in vloži na obrazcu B »Vloga za 

podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v ŠDL za študijsko leto 

2021/2022«. Vloga mora biti izpolnjena in poslana v slovenskem jeziku, vse priloge v 

tujem jeziku pa uradno prevedene v slovenski jezik. 

 

Obrazci za vlogi in pooblastila so objavljeni na spletnem naslovu: https://www.stud-dom-

lj.si/lokacije-in-ceniki/dom-podiplomcev/. V tiskani obliki se nahajajo tudi na recepciji ŠDL, 

Dom podiplomcev, Gosarjeva ulica 9, Ljubljana. 

 

3. Obvezne priloge k obrazcu A ali B: 

- pogodba o zaposlitvi (velja samo za mlade raziskovalce), s katero mladi raziskovalec 

dokazuje, da je zaposlen kot mladi raziskovalec v študijskem letu 2021/2022. Če je pogodba o 

zaposlitvi mladega raziskovalca sklenjena z odložnim pogojem in ne velja dokler študent ne 

pridobi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, mora študent v 3 dneh od prejema 

dovoljenja za bivanje, vendar najpozneje do 29. oktobra 2021, kopijo le-tega posredovati 

Komisiji za sprejem, sicer bo vloga zavržena; 

- pogodba o štipendiranju (velja samo za štipendiste), s katero štipendist dokazuje, da prejema 

štipendijo v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2021/2022. Če študent pogodbe o 

štipendiranju ni priložil ob prijavi na javni razpis, jo mora posredovati Komisiji za sprejem 

najpozneje do 29. oktobra 2021, sicer bo vloga zavržena; 

- potrdilo o opravljenih obveznostih mora biti uradno izdano s strani pristojnega visokošolskega 

zavoda; 

https://www.stud-dom-lj.si/lokacije-in-ceniki/dom-podiplomcev/
https://www.stud-dom-lj.si/lokacije-in-ceniki/dom-podiplomcev/
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- pooblastilo za vročanje pošte – obrazec C (obvezno priloži kandidat, ki v času oddaje vloge po 

tem javnem razpisu prebiva v tujini oziroma nima začasnega prebivališča v Republiki 

Sloveniji);  

- pooblastilo za zastopanje v postopku – obrazec Č (pooblaščenec zastopa kandidata po tem 

javnem razpisu v postopku do dokončnosti odločbe Komisije za sprejem).  

Komisija za sprejem bo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku ostale podatke 

pridobila po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Status študentov bo preverjala iz uradnih 

evidenc na dan 29. 10. 2021. 

Komisija za sprejem bo pri obravnavi vlog upoštevala le pravočasne in popolne vloge in bo 

odločala na podlagi prejetih dokazil o izpolnjevanju pogojev skladno z določili razpisa in 

Zakona o splošnem upravnem postopku. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na 

predpisanem obrazcu in vsebuje vso zahtevano dokumentacijo oziroma priloge ter podatke, ki 

jih določa ta javni razpis. 

4. Rok za oddajo vlog za sprejem ali podaljšanje bivanja je 15. 10. 2021 do 15. ure v 

tajništvo ŠDL, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Vloga z zahtevano vsebino mora biti 

predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi prilogami v zaprti ovojnici, na 

kateri je nalepljen izpolnjen obrazec D.  

 

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način 

dostave, prispele v tajništvo ŠDL, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana. 

Nepravočasne in nepravilno označene ovojnice bodo zavržene.  

IV. OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV 

1. Morebitna pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo na telefonski številki +386 01 580 56 01 in 

na spletni strani ŠDL http://www.stud-dom-lj.si/, pod zavihkom »Dom podiplomcev«. 

2. O sprejemu in podaljšanju bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v ŠDL odloča 

Komisija za sprejem, ki jo imenuje direktor Študentskega doma Ljubljana.  

 

Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila, ali kandidati 

izpolnjujejo pogoje za sprejem ali podaljšanje bivanja v ŠDL. Predvidoma do konca novembra 2021 

bo na podlagi meril iz Pravil z odločbo določila zbrano število točk za posameznega kandidata in ga 

uvrstila na prednostni seznam. Kandidati z enakim številom točk se bodo razvrstili na seznam tako, da 

se bodo po vrstnem redu upoštevala merila iz 2.3., 2.4., 2.1. točke I. poglavja tega razpisa v skladu z 

vrednostjo za nastanitev mladih raziskovalcev in štipendistov v ŠDL, ki je največ 100 točk. 

 

Če bo več kandidatov še vedno doseglo enako število točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno 

upoštevala oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija od kraja študija iz 2. 3. točke I. 

poglavja tega razpisa in povprečna ocena iz 2.1. točke I. poglavja tega razpisa. 

Najpozneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski ŠDL, na 

oglasni deski Doma podiplomcev Ljubljana in na spletni strani ŠDL »www.stud-dom-lj.si«.  

Kandidati bodo o izpolnjevanju pogojev in meril za bivanje v ŠDL obveščeni po pošti na naslov 

prebivališča v Republiki Sloveniji (katerega bodo navedli v vlogi) oziroma na naslov pooblaščenca v 

Republiki Sloveniji predvidoma do konca novembra 2021. 

V Ljubljani, 28. 6. 2021 

 Študentski dom Ljubljana 

 Tomaž Pečnik 

 direktor 

http://www.stud-dom-lj.si/
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Priloge:  

 

1. OBRAZEC (A) – VLOGA ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN 

ŠTIPENDISTOV V JAVNI ZAVOD ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA ŠTUDIJSKO 

LETO 2021/2022, objavljen na spletni strani  

https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/DPL/Obrazec_za_JR_2021-

2022_DPL_-_Obrazec_A.pdf 

 

2. OBRAZEC (B) – VLOGA ZA PODALJŠANJE BIVANJA MLADIH RAZISKOVALCEV 

IN ŠTIPENDISTOV V JAVNI ZAVOD ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022, objavljen na spletni strani  

https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/DPL/Obrazec_za_JR_2021-

2022_DPL_-_Obrazec_B.pdf 

 

3. OBRAZEC (C) – POOBLASTILO ZA VROČANJE, objavljeno na spletni strani  

https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/DPL/obrazec_za_jr_2020-

2021_dpl_-_obrazec_c.pdf 

 

4. OBRAZEC (Č) – POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE V POSTOPKU, objavljeno na 

spletni strani  

https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/DPL/obrazec_za_jr_2020-

2021_dpl_-_obrazec_c_0.pdf 

 

5. OBRAZEC (D) – OPREMLJENOST VLOGE (ZA OVOJNICO), objavljen na spletni strani  

https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/DPL/Obrazec_D.pdf 
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