
 

 

Številka: 1101-8/2017-3 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

sklad) objavlja  

 

Spremembe  

Javnega razpisa štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR) 

 

V Javnem razpisu Štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR), objavljenem na spletni 

strani sklada dne 27. 12. 2017 (v nadaljevanju: javni razpis), se v točki 6. Dokumentacija za točko 6.5. 

doda nova točka 6.5.a: 

6.5.a Dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa4, in sicer:

- uradno potrdilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in programa izdano s strani 

ustanove, ki izdaja tako dokazilo v državi izobraževanja, ali druge ustrezne ustanove5 ali 

- izpis iz javno dostopne baze podatkov javno veljavnih izobraževalnih ustanov in programov v 

državi izobraževanja, če bo študij vlagatelja potekal v eni izmed naslednjih držav: Nemčija, 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Združene države Amerike, Hrvaška;

Nadalje se v javnem razpisu v točki 6. Dokumentacija predzadnji odstavek zbriše in se nadomesti z 

naslednjim odstavkom: 

Dokazila iz točk 6.5. in 6.5.a morajo biti predložena v sodno overjenem prevodu6. Vsa dokazila iz drugih 

točk razpisa, ki bodo predložena v tujem jeziku in ne bodo sodno prevedena, lahko sklad kadarkoli 

tekom postopka zahteva v sodno overjenem prevodu. 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.  
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4 V primerih, kjer države ne izvajajo postopka vrednotenja izobraževalnih programov (npr. Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne 

Irske, Združene države Amerike), je dovolj, da kandidat predloži dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove.  
5 Kandidati pridobijo podatke o ustreznih bazah podatkov in pristojnih ustanovah preko spletne strani Enic-Naric mreže: www.enic-naric.net. 

Za države, ki niso v Enic Naric mreži se lahko obrnejo na Enic-Naric center v Sloveniji. 
6 Sodno overjeni prevod sodni prevajalec (sodno zapriseženi prevajalec) vedno žigosa in z vrvico zveže z izvirnikom, overjeno kopijo ali 

navadno kopijo. Sodni prevajalec k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Sodni 
prevodi veljajo za uradni dokument. 

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

