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5. JAVNI RAZPIS 
»ŠTIPENDIJE ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA COLLEGE OF EUROPE ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2005/2006« 
(objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 26. novembra 2004) 

 
 

Kandidati pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad futura, 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 11. razpis). Kopijo popolne prijave pošljejo na 
Admission Office of the College of Europe, Dijver 11, B-8000 Brugge, Belgium. Rok za zbiranje prijav 
prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS ter traja do izteka zadnjega dne roka, to je 
31. januar 2005.  
College of Europe bo upošteval samo prijave kandidatov, ki bodo poslane na oba navedena naslova. 
 
 

Rok prijave se izteče v ponedeljek, 31. januarja 2005. 
 
 

Dokumentacija je oddana do roka, če je: 
- poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji dan roka, 
- poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na 

poštnem žigu, 
- vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur. 

SPLOŠNA NAVODILA IN INFORMACIJE 
1. Pred izpolnjevanjem prijavnice NUJNO pozorno preberite navodila, Pravila o splošnih pogojih 

poslovanja fundacije Ad futura s Pravili o podeljevanju štipendij ter zahteve po prilogah in dokazilih.  
2. Svetujemo vam, da si na spletnih straneh College of Europe 

(http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=faq2@documents&language=EN#documents) 
preberete tudi pojasnila o prijavi v obliki vprašanj in odgovorov. 

3. Obrazec prijavnice je na voljo na http://www.coleurop.be/content/admission/pdf/admission2005.pdf, ali 
na http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-javni%20razpis/11-prijavnica.pdf ter na sedežu 
Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure.  

4. Prijavnica mora biti natipkana. Natančno izpolnite vse rubrike in razdelke prijavnice, dodatne 
pomembne navedbe lahko oddate kot prilogo. 

5. Vsi podatki se obravnavajo kot zaupni in se bodo uporabljali za namen, zaradi katerega so bili dani. 
6. Dodatne informacije in celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Ad futuri, Kotnikova 34, SI 

– 1000 Ljubljana, v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure, na info@ad-futura.si, 
tel. +386 (0)1 434-10-80, fax. +386 (0)1 434-10-92. 

7. Upoštevali bomo le prijave, ki bodo oddane do postavljenega roka. Zato svetujemo, da prijavo oddate 
čim prej. 

8. Oddajte popolno prijavo vključno z zahtevanimi dokumenti in dokazili, saj s tem omogočite hitrejšo 
izvedbo razpisa in čimprejšnjo objavo rezultatov. 

9. Dokumente v slovenskem jeziku lahko za pošiljanje na College of Europe prevedete sami, vendar 
zraven priložite kopijo dokumenta. 

PRIJAVA 
Prijavite se z izpolnjeno prijavnico (mora biti natipkana), h kateri priložite fotokopije zahtevanih dokazil. 
Vendar pa lahko fundacija Ad futura od vas zahteva, da v roku predložite izvirnik ali overjeno fotokopijo 
dokazila; če gre za listino v tujem jeziku, lahko Ad futura zahteva uradni prevod.  
 
Priloge, ki jih morate za popolno prijavo priložiti prijavnici (dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in 
izbirnih meril) so: 
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1. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (dobite ga na sedežu upravne enote, kjer imate stalno 
bivališče); 

2. fotokopija potrdila o zaključeni univerzitetni izobrazbi. Če še niste diplomirali, podajte izjavo, da 
boste zaključili univerzitetni študij ali pridobili nostrificirano tujo diplomo najkasneje do 30. junija 
2005 (vzorec je na voljo na spletni strani Ad future 
http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-javni%20razpis/11-izjava-o-diplomi.pdf);  

3. potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov univerzitetnega študija; 
4. dokazili o aktivnem znanju angleškega in francoskega jezika na ravni, ki jo zahteva College of 

Europe (podatke o zahtevanih stopnjah znanja obeh tujih jezikov lahko dobite na spletni strani: 
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=faq3); 

5. življenjepis (v francoskem ali angleškem jeziku), v katerem boste predstavili svoje dosedanje 
formalno izobraževanje in pridobljene ocene; 

6. motivacijsko pismo (v francoskem ali angleškem jeziku), v katerem na največ 1 strani (lahko 
izpolnite točko 17. v prijavnici ali ga dodate kot prilogo k prijavnici) opišite, zakaj želite študirati na 
College of Europe in zakaj ste se odločili za izbrani študijski program;  

7. priporočili dveh univerzitetnih profesorjev, ki poznata vaše akademsko delo, v dveh kopijah;  
8. soglasje, s katerim dovolite fundaciji Ad futura, da posreduje kopijo prijave na razpis (brez prilog) 

Službi Vlade za evropske zadeve z namenom iskanja zaposlitve (vzorec je na voljo na spletni 
strani Ad future http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-javni%20razpis/11-izjava-o-
posredovanju-prijavnice-SVEZ.pdf);  

9. izjava kandidata o drugih virih štipendiranja (vzorec je na voljo na spletni strani Ad future 
http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-javni%20razpis/11-izjava-o-drugih-virih-
sredstev.pdf), v kateri navedete ostale vire financiranja vašega študija na College of Europe; 

 
 
 

A. IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE 
 
1. Splošni podatki (točke od 1. do 7.) 
V tem razdelku morate navesti različne podatke o sebi, ki so namenjeni ugotavljanju istovetnosti ter 
izvedbi postopka izbire kandidatov (naslov, telefon, itd.). Kontaktni podatki naj bodo aktualni, se pravi tisti, 
na katerih ste dosegljivi v primeru pomanjkljivosti prijave.  
Ime in priimek morata biti enaka, kot sta navedena na osebnem identifikacijskem dokumentu. Enako velja 
za rojstne podatke (kraj, država ter datum rojstva). 
V razdelku državljanstvo morate navesti svoje državljanstvo (npr. slovensko). 
V kolikor boste vaši vlogi priložili pooblastilo, se bo vsa dokumentacija pošiljala na naslov pooblaščene 
osebe (vzorec je na voljo na spletni strani Ad future http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-
javni%20razpis/11-pooblastilo.pdf).  
Ne pozabite navesti državne in omrežne kode telefona in faksa, v kolikor gre za številke v tujini, ali 
omrežne kode, če gre za številke v Sloveniji.  
Naslov e-pošte vpišite pazljivo, še posebno pri vezajih in podčrtajih, prav tako lahko navedete več e-
naslovov, če jih imate. 
 
2. Podatki o študiju (točke od 8. do 12.) 
Med ponujenimi možnostmi označite pravo glede na kraj študija in program študija. Vpišite podatke o 
univerzitetnih diplomah, ki ste jih že prejeli in tistih, ki jih boste pridobili do 30. junija 2005. Potrebno je 
vpisati podatke o imenu univerze in fakultete, smeri oziroma programu študija in njegovim trajanjem. 
Navedite datum zagovora diplome in njen naslov. 
Vpišite podatke o publikacijah in ostalih akademskih dosežkih. 
 
3. Podatki o financiranju šolanja (točke od 13. do 14.) 
Izpolnite podatke glede štipendije, poleg štipendij, ki so vam bile dodeljene za dodiplomski študi,j in ne 
pozabite izpolniti izjave o drugih virih štipendiranja za študij na College of Europe (glej točko 9. v razdelku 
o prilogah).  
Odgovorite tudi na vprašanje, ali ste pripravljeni sami financirati šolnino in življenjske stroške. 
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4. Podatki o zaposlitvi (točka 15.) 
Navedite obdobje in naziv delovnega mesta, če ste že bili zaposleni med ali po študiju. 
 
5. Bivanje med študijem (točka 16.) 
Od študentov, ki so sprejeti na College of Europe se pričakuje, da bodo živeli v enem od študentskih 
bivališč. Če imate posebne razloge, zaradi katerih ne želite stanovati v enem od študentskih domov 
College of Europe, jih navedite v tej točki prijavnice. V tem primeru si morate sami poiskati stanovanje v 
mestu pred začetkom akademskega leta, enako velja za poročene študente, ki jih spremlja njihov 
zakonec. 
 
6. Motivacija (točka 17.) 
V tej točki prijavnice ali kot prilogo (ne daljšo od ene strani) opišite zakaj želite študirati na College of 
Europe in zakaj ste se odločili za izbrani študijski program. 
 
7. Znanje tujih jezikov (točka 18.) 
Vpišite podatke o materinem jeziku, naštejte uradna potrdila o znanju angleškega in francoskega jezika in 
izpolnite »Izjavo o znanju jezikov - language konwledge statement« (na voljo na spletni strani 
http://www.coleurop.be/content/admission/pdf/LangStatement2005.06.pdf oz. na 
http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/11-javni%20razpis/11-izjava-o-jeziku.pdf) ter jo priložite 
prijavi.  
Izjava mora biti natipkana.  
Vpišite tudi podatke o znanju drugih tujih jezikov.  
 
8. Razno (točke od 19. do 22.) 
Vpišite zahtevane podatke o tem od koga ali kako ste prvič slišali za College of Europe. Nadalje navedite 
podatke o članih vaše družine (poklic očeta, matere, število in starost bratov in sester).   
Označite okence pred imenom dokumenta ali dokazila, ki ste jih priložili prijavi.  
Prijavo podpišite in napišite datum.  
S svojim podpisom potrjujete resničnost podatkov, navedenih v prijavnici in prilogah.  
 
Pred pošiljanjem ponovno preverite, ali ste res predložili vsa zahtevana dokazila ter ali ste izpolnili 
obrazec v celoti pravilno glede na ta navodila in besedilo razpisa. Prijave, ki ne bodo popolne, predvsem 
glede dokumentacije o vaši univerzitetni diplomi in ocenah, ki ste jih dobili na študiju, ne bodo 
obravnavane in bodo zavržene. 
S pravilno in v celoti izpolnjeno prijavo ter vsemi dokazili lahko veliko pripomorete k hitrejšemu 
razpisnemu postopku ter s tem h hitrejši objavi rezultatov razpisa. 
 
PRILOGE 

B. OCENJEVANJE PRIJAV 
 
Prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Za vsa 
postopkovna pravila glede podeljevanja štipendij se uporablja zakon o splošnem upravnem postopku.  
Če bo iz prijave kandidata ali iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne izpolnjuje, 
bo njegova vloga zavrnjena in izdana mu bo odločba z obrazložitvijo.  Kandidatu, ki svoje prijave in njene 
kopije ne bo pravočasno (do 31. januarja 2005) posredoval fundaciji Ad futura in na College of Europe bo 
izdan sklep s katerim bo njegova vloga zavržena. Zoper izdano odločbo oziroma sklep je možna pritožba 
v 15 dneh po prejemu odločbe, o njej pa bo odločalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
 
Z vsemi kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo opravljen selekcijski razgovor, ki ga bo opravila 
komisija, sestavljena iz predstavnikov College of Europe, Službe Vlade RS za evropske zadeve in 
fundacije Ad futura. Komisija bo ocenjevala:  

− študijske in izvenštudijske uspehe kandidata,  
− znanje francoskega in angleškega jezika,  
− motiviranost, 
− kandidatovo poznavanje EU in njenih institucij.  
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Razgovori bodo opravljeni spomladi v letu 2004, fundacija Ad futura bo kandidate o točnem datumu 
obvestila po pošti. 
Osem (8) kandidatov, ki bodo v izbirnem postopku sprejeti na College of Europe, bo prejelo štipendije 
fundacije Ad futura. Prednost bodo imeli kandidati, ki se vpisujejo na program evropsko pravo ali 
ekonomijo. Kandidatom bo izdana odločba o pravici do štipendiranja, po dokončnosti le-te pa bo z njimi 
sklenjena pogodba o štipendiranju. 
  
 

C. POGODBENE OBVEZNOSTI 
 
Upravičenci do štipendije se bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo sklenili s fundacijo Ad futura, 
obvezali, da bodo po uspešno zaključenem študiju sklenili delovno razmerje z državnim organom v 
Republiki Sloveniji, kjer bodo morali biti zaposleni najmanj tri (3) leta. Služba Vlade RS za evropske 
zadeve bo določila državne organe, kjer se bodo štipendisti zaposlili po zaključku študija. 
 
Štipendija za šolnino, nastanitev in prehrano bo nakazana neposredno College of Europe na podlagi 
izdanega računa. Štipendija za žepnino pa bo nakazana štipendistu na njegov račun, odprt pri eni izmed 
komercialnih bank v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan izplačila. 
 
 

D. DOSTOPNOST DOKUMENTACIJE 
 
Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v 
času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure.  
Z vprašanji se lahko seveda vedno obrnete na Ad futuro preko e-pošte, telefona ali osebno v času uradnih 
ur.  
 
 
 
Ad futura, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: info@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si  
 
 
 
Vsem želimo uspešno pripravo prijave ter seveda čim več uspeha pri pridobitvi finančne pomoči! 
Vaša Ad futura 
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