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Izvlečki iz statuta sklada  
'Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar' 

(in pogosta vprašanja) 
 
Namen 
Namen sklada je podpiranje znanosti in raziskovanja na področju inženirskih znanosti ter 
medicine. Namen se uresničuje s podelitvijo štipendij za študij na Tehniški Univerzi München 
(TUM). 
 
Upravičenci 
Štipendije se lahko podelijo študentom vseh strokovnih področij inženirstva ter medicinske 
fakultete na dodiplomskem ter podiplomskem nivoju Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskem 
nivoju morajo kandidati na UL opraviti prve tri letnike študija. 
Starostna meja za kandidate je 30 let; za asistente, doktorande ter postdoktorande pa 35 let. 
 
Dolžina prejemanja štipendije 
Dodiplomski študenti: V načelu se letne štipendije podelijo za dobo 10 mesecev. Podaljšanje 
za drugih 10 mesecev je možno, če želi kandidat na TUM diplomirati. Dodatnih 6 mesecev 
štipendije je možnih za izdelavo diplomske naloge. 
Podiplomski študenti (doktorandi): Lahko prejmejo do trikrat 10 mesecev štipendije, v 
kolikor bodo na TUM doktorirali. 
Kandidati, če želijo podaljšati študij na TUM na dve ali tri leta, se morajo vsako leto ponovno 
prijaviti na razpis. Ob ponovni prijavi morajo navesti tista relevantna dejstva, ki so se zgodila 
od trenutka prejšnje prijave. Ob ponovni prijavi morajo kandidati predložiti priporočilo 
profesorja s TUM. 
 
Razpisi 
Razpisi sklada so enkrat letno, ponavadi v decembru za naslednje šolsko leto.  
 
Prijavna dokumentacija 
Je natančno navedena v vsakoletnem razpisu. Za dokazilo o znanju nemškega jezika je 
potreben certifikat stopnje B1. Po potrebi PO pozove kandidate, da dodatno predložijo 
ustrezno dokazilo o znanju nemščine. 
 
Postopek izbora 
Izbor je dvostopenjski. Na podlagi analize prispelih prijav izdela Posvetovalni odbor  (PO) 
sklada prednostno listo kandidatov. Izbrane kandidate PO pozove, da predložijo svoje vloge v 
nemščini, s pečatom sodno zapriseženega tolmača za nemščino. O dodelitvi štipendij 
dokončno odloči Svet sklada s sedežem v Münchnu, ki kandidate pisno obvesti o svoji 
odločitvi. 
Pritožbe na odločitve organov sklada niso možne na nobeni stopnji odločanja. 
 
Pridobivanje drugih sredstev  
Če štipendisti pridobijo tudi druga sredstva (npr. Erazmus), se jim prejeti znesek iz drugih 
virov odšteje od zneska iz Likarjevega sklada.  
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Obveznosti štipendista 
Glede na smernice sklada (točka 6.2) se štipendist zaveže, da bo ob koncu vsakega semestra 
upravnemu odboru sklada pri TUM v nemškem jeziku predložil poročilo. V poročilu je treba 
predložiti kratek opis zaključnega študijskega programa z opravljenimi izpiti in doseženimi 
izpitnimi ocenami. Isto poročilo se v slovenskem jeziku predloži posvetovalnemu odboru UL. 
 
Želja gospoda Likarja je bila, da se vsak štipendist zahvali Vladi Zgornje Bavarske, da je 
omogočila vzpostavitev sklada. Zahvaliti se je potrebno tudi TUM, da njeni organi prijazno 
sodelujejo pri delovanju sklada. 
Poročilo in zahvalo (TUM) se preda osebno ali preko emaila:  
Lam, Po Sang [Lam@zv.tum.de] 
 
Poročilo (UL) se preda osebno ali preko emaila: 
Janko Slavič [janko.slavic@fs.uni-lj.si] Predsednik PO 
Bibi Ovaska Presetnik [student.office@uni-lj.si] UL 
 


