
Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
 
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna 
fundacija Republike Slovenije, javni sklad" (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03) Ad futura 
razpisuje 
 

ŠTIPENDIJE ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
V TUJINI V LETU 2005 

 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje: 
- plačila šolnine slovenskim državljanom za podiplomski študij na tujih izobraževalnih 

institucijah. Najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko leto po tem 
razpisu znaša 4.500.000,00 SIT oziroma največ 100% šolnine. Pri sofinanciranju znaša ta 
znesek največ 2.250.000,00 SIT oziroma največ 50 % šolnine; 
 

- življenjskih stroškov kandidatom s slabšim socialnim položajem, ki gredo prvič na študij v 
tujino, v višini 2.000.000,00 oziroma 3.000.000,00 SIT, glede na državo študija (seznam 
»Države«). 

 
Štipendije so namenjene doktorskemu in magistrskemu študiju ter specializaciji. 
 
Sredstva bodo podeljena za študijsko leto 2005/2006 oziroma 2005, če je študijsko leto enako 
koledarskemu, in sicer za letnik, ki se začne v koledarskem letu 2005.  
 
Štipendije fundacije Ad futura niso namenjene kandidatom, ki lahko kandidirajo za štipendije za 
študij v tujini na Ministrstvu za kulturo. 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli: 
- kandidati, ki študirajo na področju naravoslovja in tehnologije, 
- kandidati, ki so si pridobili vsaj 50% sofinanciranja s strani drugih pravnih oseb, 
- kandidati, ki se bodo odločili za študij na izobraževalni instituciji, ki je v skupini ocenjenih 

univerz uvrščena višje (seznam »Univerze«). 
 
 
2. Pogoji razpisa 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 
- je sprejet ali vpisan na izobraževanje v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega 

programa na javno veljavno (akreditirano) tujo izobraževalno institucijo, 
- bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo, 
- ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav, 
- oblika  izbranega študija ni študij na daljavo, 
- je njegova povprečna ocena najmanj 8,0; če ima kandidat odobreno vsaj 50 % sofinanciranje s 

strani drugih pravnih oseb oziroma je njegov zadnji zaključen študij iz področja naravoslovja in 
tehnologije, njegova povprečna ocena ne sme biti nižja od 7,5: 

 če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega 
štipendiranje se prijavlja, se upošteva povprečna ocena zadnjega v celoti zaključenega 
študijskega leta,  

 če je kandidat v času prijave sprejet na študij, vendar trenutno še ni vpisan v ta ali drug 
študij, se upošteva povprečna ocena zadnjega v celoti zaključenega študija,  

 če je kandidat v času prijave sprejet na študij, vendar še ni zaključil predhodnega 
študija, se upošteva povprečna ocena zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta,  
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 če je kandidat trenutno vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se 
prijavlja, in študij ni ocenjevan z ocenami, se upošteva povprečna ocena zadnjega v 
celoti zaključenega študija.  

 
Če kandidat uveljavlja slabši socialni položaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- dohodek na družinskega člana ne sme presegati 40% povprečne bruto plače za leto 2004 

oziroma 1.284.341,00 SIT (povprečna letna plača zaposlenih v RS za leto 2004 je znašala 
3.210.852,00 SIT); 

- so ali bodo zadnji študij zaključili v Republiki Sloveniji (z izjemo programov akademskih 
izmenjav) in gredo prvič na študij v tujino. 

 
 
3. Dokumentacija 
 

a) v celoti izpolnjena in podpisana prijavnica in dokazila, 
 

b) dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril, ki jih predložijo vsi kandidati: 
- fotokopija veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani), 
- fotokopija dokazila o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z navedbo 

študijskega programa, 
- potrdilo o višini letne šolnine na ime kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, 
- pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju 

študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij, 
- fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja, 
- potrdilo o doseženih ocenah in sicer:  

 če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega 
štipendiranje se prijavlja, ali če je kandidat v času prijave sprejet na študij, vendar še 
ni zaključil predhodnega študija, vse ocene zadnjega v celoti zaključenega študijskega 
leta,  

 če je kandidat v času prijave sprejet na študij, vendar trenutno še ni vpisan v ta ali 
drug študij, vse ocene zadnjega v celoti zaključenega študija,  

 če je kandidat trenutno vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje 
se prijavlja, in študij ni ocenjevan z ocenami, vse ocene zadnjega v celoti 
zaključenega študija, ki je bil ocenjevan z ocenami,  

- dokazila o dosežkih in referencah na znanstvenem oziroma strokovnem področju: 
 za objave: izpis iz baze COBISS, 
 za raziskovalno in razvojno delo: potrdila raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij. 

 
c) Dodatna dokazila  

Če ima kandidat odobreno vsaj 50% sofinanciranje s strani drugih pravnih oseb: 
- fotokopijo dokazila o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija 

pogodbe o sofinanciranju šolnine). 
 

Če kandidat uveljavlja slabši socialni položaj: 
- fotokopija dohodninske napovedi oziroma odločbe za leto 2004 za vse člane skupnega 

gospodinjstva, ki so zavezani k napovedi dohodnine za leto 2004 (če je kandidat 
prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci aktivnih iskalcev zaposlitve odda 
potrdilo o tem statusu in dohodninsko napoved oseb, ki ga vzdržujejo), 

- izjava kandidata, da so vsi dohodki, ki jih ima družina, vsebovani v predloženih 
dohodninskih napovedih, 

- izjava kandidata in oseb, ki ga vzdržujejo, da niso lastniki oziroma solastniki podjetij v 
skladu z Zakonom o sodnem registru (Ur. l. RS št.: 13/94) in Uredbo o vpisu družb in 
drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l. RS št.: 18/02), 
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- potrdilo o skupnem gospodinjstvu (pridobi se na upravni enoti, kjer ima kandidat stalno 
bivališče, ali krajevnem uradu),  

- diploma zadnjega zaključenega študija v Republiki Sloveniji, ali če te diplome še nima, 
potrdilo o vpisu na institucijo v Republiki Sloveniji. 

 
 
4. Pooblastilo 
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji, zaradi lažje komunikacije in vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za 
pooblastilo so na voljo na spletnih straneh ali na sedežu Ad future. 
 
 
5. Merila za ocenjevanje prijav 

a) Dosežki in reference na znanstvenem oziroma strokovnem področju – 50 točk: 
 

 Avtorstvo Soavtorstvo 
Maksimalno 
število točk 

Objava znanstvenega ali strokovnega  dosežka v 
domači ali tuji znanstveni ali strokovni periodični 
oziroma samostojni publikaciji 

Vsaka objava – 15 točk Vsaka objava –10 točk 30 

 
 

  
Maksimalno 
število točk 

Raziskovalno ali razvojno delo v izobraževalni 
oziroma raziskovalni instituciji 

Vsako raziskovalno ali razvojno delo prinese 5 točk 20 

 
b) Druga merila – 50 točk  

- izbira univerze – 20 točk 
- univerza v skupini A ocenjenih univerz 20 točk 
- univerza v skupini B ocenjenih univerz 10 točk 
- ostale univerze 0 točk 

 
- vpis na študijsko smer naravoslovja in tehnologije – 15 točk 

 
- uspeh – 15 točk 

- povprečna ocena 7,5 – 8,9 1 točka 
- povprečna ocena 9,0 – 9,6 8 točk 
- povprečna ocena nad 9,7 15 točk 

 
Kandidatom, ki imajo odobreno sofinanciranje šolnine v višini vsaj 50 % s strani drugih pravnih 
oseb, se namesto točkovanja drugih meril dodeli 50 točk. 
 
 
6. Razmejitvena merila 
V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat, ki se vpisuje na 
doktorski študij, drugače pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno. 
 
 
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja 
Direktor fundacije Ad futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani kandidati 
morajo predložiti fotokopijo dokazila o vpisu. Kandidati, ki so v skladu z odločbo Ad future 
upravičeni do sofinanciranja življenjskih stroškov, morajo predložiti tudi fotokopije odločb o 
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odmeri dohodnine za leto 2004 za vse člane skupnega gospodinjstva. Po predložitvi zahtevane 
dokumentacije Ad futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na njeni podlagi 
prejme štipendist štipendijo tudi za nadaljevanje študija v naslednjih letih, če zanj izpolnjuje 
predpisane pogoje.  
 
 
8. Nakazilo sredstev 
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo: 
- za šolnino na poslovni račun institucije, na podlagi pravilno izstavljenega računa. Če je 

štipendist v prvem letu štipendiranja iz objektivnih razlogov sam plačal šolnino, mu fundacija 
Ad futura na podlagi dokazila o plačilu povrne znesek štipendije; 

- za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri poslovni banki 
v Republiki Sloveniji.  

 
 
9. Pogodbene obveznosti 
Prejemniki štipendije se morajo po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsaj toliko časa, kolikor so prejemali štipendijo. 
 
 
10. Dostopnost dokumentacije in način prijave 
Besedilo razpisa, obrazca za prijavo, sezname «Univerze«, »Študijske smeri«, »Države« in 
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na sedežu fundacije Ad futura 
v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. 
 
 
11. Rok in način oddaje prijav 
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec skupaj z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev in izbirnih meril do 3. junija 2005 osebno, po pooblaščeni osebi ali po pošti na naslov: 
Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 14. javni razpis).  
 
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka 
zadnjega dne roka. 
 
Dokumentacija je oddana do roka, če je: 
- poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura 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 fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v času uradnih 

ur (od 12. do 15. ure). 
 
 
Ad futura, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: 14.razpis@ad-futura.si, spletna stran: http://www.ad-futura.si  
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