
ŠTIPENDIJE AD FUTURA ZA 
ŠTUDIJ V TUJINI ZA LETO 2021
(305. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

ODDELEK ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA



NAMEN ŠTIPENDIRANJA

PRISPEVEK K 
RAZVOJU 

REPUBLIKE 
SLOVENIJE

SPODBUJANJE 
IZOBRAŽEVANJA, 
MEDNARODNE 
MOBILNOSTI IN 

DOSEGANJE VIŠJE 
RAVNI IZOBRAZBE

AD FUTURA



PODROČJA ŠTIPENDIRANJA
dodiplomski / enoviti 

magistrski študij
podiplomski študij

05 Naravoslovje, 
matematika in 

statistika

06 Informacijske 
in komunikacijske 

tehnologije

07 Tehnika, 
proizvodne 

tehnologije in 
gradbeništvo

08 Kmetijstvo, 
gozdarstvo, 
ribištvo in 

veterinarstvo

091 Zdravstvo

A B

VSE SMERI

AD FUTURA

KLASIUS-P-16

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9933/Opisi%20kategorij%20KLASIUS-P-16.pdf


ŠOLNINA (letno)

do 15.000 EUR

ŽIVLJENJSKI STROŠKI (letno)

do 7.200 EUR

do 12.000 EUR

do 15.000 EUR

DRUGA SREDSTVA SE ODŠTEVAJO!

VIŠINA ŠTIPENDIJE

AD FUTURA

Primer: 

Šolnina: 14.200 EUR
Življenjski stroški: 15.000 EUR letno
Druge štipendije: 7.000 EUR letno

Ad futura:

Šolnina: 14.200 – 7.000 = 7.200 EUR
Življenjski stroški: 15.000 EUR

Skupaj: 22.200 EUR letno  

Zoisova štipendija

Državna štipendija 



Povprečna ocena do 31. 12. 2020
❖ 4,1000 kandidati po točki A
❖ 8,0000 kandidati po točki B

V primeru opravljanja programa mednarodne mature se upoštevajo vse
dosežene zaključne ocene 1. in 2. letnika splošne mature oz drugega
srednješolskega programa ter opravljen maturitetni izpit, če ste ga opravili do
vključno 31. 12. 2020.

Doseganje višje stopnje izobrazbe ali vpis v višji letnik na isti stopnji.

Samo ena prijavnica.

Sprememba programa po 15. aprilu ni možna.

Začetek (ali nadaljevanje) študija v 2021.

POMEMBNO!

AD FUTURA



POGOJI

DRUGE OMEJITVE
starost < 28 let na prvi dan začetka 

študijskega leta
bivanje v državi študija NEZDRUŽLJIVO: zaposlitev, vpis na ZRSZ

PRIDOBITEV STOPNJE IZOBRAZBE

raven izobraževanja ˃ od že dosežene vpis v višji letnik

OBLIKA ŠTUDIJA

redni študij (full-time) NI skupni študijski program s slovensko institucijo

JAVNA VELJAVNOST
študijski program institucija

AD FUTURA



DOKUMENTACIJA

1) PRIJAVNICA  

2) KARIERNI NAČRT IN OBJAVE 

3) IZJAVA (za institucijo, na katero se prijavljate)

4) OCENE

5) POOBLASTILO (obvezno pred odhodom v tujino)

AD FUTURA

Zgornja dokazila morajo biti ORIGINALI ali OVERJENE KOPIJE.



DOKUMENTACIJA

Druga dokazila (po potrebi):

❖ dokazila o študijski praksi, sofinanciranju študija

❖ uradna ocenjevalna lestvica iz tujine

❖ dokazila o objavah, vodilnih vlogah ter delovnih izkušnjah

❖ Dokazilo o javni veljavnosti programa

❖ Uradno potrdilo o (pogojnem) sprejemu ali vpisu z vsemi podatki: polni naziv

programa, trajanje, oblika študija, letnik / leto študija, študijsko leto, točen datum

začetka v 2021/2022, višina šolnine

❖ Informacije o programu

AD FUTURA

Dokazila so lahko kopije, po potrebi sklad lahko zahteva izvirnik.
Sklad lahko naknadno zahteva sodno overjene prevode tujih listin.



Uradno potrdilo o sprejemu, ki se 
glasi na ime vlagatelja in vključuje: 

❖ polni naziv programa

❖ trajanje programa

❖ višino letne šolnine

❖ letnik študija

❖ študijsko leto

❖ točen datum začetka študija

❖ obliko študija
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POTRDILO O
SPREJEMU

AD FUTURA



DOKAZILO O JAVNI VELJAVNOSTI

AD FUTURA

Izda ga pristojna ustanova v državi izobraževanja:

❖Ministrstvo, pristojno za področje izobraževanja

❖ Nacionalni informacijski center v državi izobraževanja

Kako vem, katera je 
pristojna ustanova?

www.enic-naric.net→ Higher education institution→ DRŽAVA → podatek o pristojnih ustanovah

http://www.enic-naric.net/


DOKAZILO O JAVNI VELJAVNOSTI

AD FUTURA

Ustrezni tudi izpisi iz baze podatkov za naslednje države:

1. Avstrija

2. Bosna in Hercegovina

3. Danska

4. Hrvaška

5. Italija

6. Nizozemska

7. Belgija (flamski del)

8. Ruska federacija

9. Ukrajina

10. Severna Makedonija

11. Srbija

12. Španija

13. Švica

14. Združene države Amerike

15. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

16. Zvezna republika Nemčija

Kako najdem 
ustrezno bazo 

podatkov?

Povezave do javnih seznamov visokošolskih 
akreditiranih izobraževalnih institucij in 

akreditiranih izobraževalnih programov se 
nahajajo na spletni strani Enic-Naric centra 

v Sloveniji.

https://www.gov.si/teme/vrednotenje-
izobrazevanja-pri-enic-naric-centru/

https://www.gov.si/teme/vrednotenje-izobrazevanja-pri-enic-naric-centru/


DOKAZILO O JAVNI VELJAVNOSTI

AD FUTURA

Kako najdem 
ustrezno bazo 

podatkov?

TUDI: www.enic-naric.net → Higher education institution → DRŽAVA → Recognized Higher Education
Institutions→ povezava do baze podatkov

❖ V bazi podatkov poiščete IZOBRAŽEVALNO USTANOVO in IZOBRAŽEVALNI PROGRAM.

❖ Če so v bazi samo izobraževalne ustanove (t. i. institucionalna akreditacija velja za naslednje države:
Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Združene države Amerike, Švica, Danska), izpišete
podatke o programu s spletne strani izobraževalne ustanove.

http://www.enic-naric.net/


MERILA ZA OCENJEVANJE 

USPEH: do 20 točk

STOPNJA ŠTUDIJA: do 10 točk

SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA: do 10 točk

OBJAVE: do 20 točk

KARIERNI NAČRT: do 10 točk

AD FUTURA



OBJAVE

❖ vpisane v Cobiss najkasneje do 15. 4. 2021

❖ uveljavljanje do roka za prijavo, kasneje ni 
več možno!

❖ navedene na obrazcu + ustrezno dokazilo →
izpis iz Cobiss

OBJAVE

• znanstvene objave, umetniško delo

• tudi strokovne objave za kandidate
pod točko A

AD FUTURA

POZOR: za ustrezen izpis Cobiss (COMARC) je
potrebno biti prijavljen in imeti v nastavitvah
profila omogočen prikaz bibliografskega
gradiva v formatu COMARC.



KARIERNI NAČRT
❖ navedba na obrazcu

❖ vodilne vloge ter delovne izkušnje iz let 2018, 2019 in 2020

❖ uveljavljanje do roka za prijavo, kasneje ni več možno!

VODILNE VLOGE

• največ ena vodilna vloga pri istem delodajalcu ali
organizaciji

• se ne more uveljavljati pri organizaciji, kjer se uveljavlja
delovno izkušnjo

• ustrezno dokazilo (obrazec!)

RELEVANTNE DELOVNE IZKUŠNJE

• lahko je več delovnih izkušenj pri istem delodajalcu,
vendar v različnih obdobjih

• se ne more uveljavljati pri delodajalcu, kjer se uveljavlja
vodilno vlogo / funkcijo

• minimalno trajanje najmanj 1 mesec za vlagatelje po
točki A in najmanj 3 mesece za vlagatelje po točki B

• vsebinsko povezane s področjem izobraževanja

• ustrezno dokazilo (obrazec!)

AD FUTURA



POGODBENE OBVEZNOSTI

Štipendist se mora zaposliti pri delodajalcu s sedežem v RS ali samozaposliti za vsaj 
toliko let, kolikor let je prejemal štipendijo. 

Štipendist po točki A Štipendist po točki B

Obdobje 
štipendiranja

Rok za izpolnitev 
obveznosti

Obdobje 
štipendiranja

Rok za izpolnitev 
obveznosti

do vključno 3 let 10 let

do vključno 1 leta 5 let

več kot 1 do vključno 
3 let

10 let

več kot 3 leta 15 let več kot 3 leta 15 let
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T E H N I Č N I  P R E G L E D  V L O G

POSTOPEK ODLOČANJA

Nepopolna

vloga

Poziv

k dopolnitvi

Utemeljena 
prošnja za 
podaljšanja 

roka

Sklep o 
podaljšanju 

roka za 
dopolnitev

Zavržba: 
prepozna ali 
neustrezna 
dopolnitev

Dopolnjena
vloga v celoti in 

pravočasno

Preverjanje 
izpolnjevanja 

pogojev
Zavrnitev

Odločba -
negativna

Rangiranje Odločba -
pozitivna

Pogodba

V S E B I N S K I
P R E G L E D

V L O G
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ROK IN NAČIN PRIJAVE

• CELOTNA dokumentacija

• Priporočeno po pošti /
osebno v vložišču sklada

FIZIČNA OBLIKA

četrtek, 15. april 2021
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Hvala za pozornost!

www.srips-rs.si

ad-futura@sklad-kadri.si

01 / 434 15 66

ODDELEK ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA

AD FUTURA


