
 

 

Številka: 1101-15/2019-1 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) 
na podlagi 49. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 
– ZUPŠ in 31/18; v nadaljevanju: ZŠtip-1), Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list 
RS, št. 76/14, 31/18, 46/19; v nadaljevanju: Pravilnik) ter Poslovnega in finančnega načrta sklada za 
leto 2019, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom z dne 9. 7. 2019, objavlja 
 
 

Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) 
za leto 2020 (291. javni razpis) 

 
 
1. Predmet javnega razpisa  

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje največ enemu (1) 
vlagatelju za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bo 
sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2020/2021, pri čemer zadnje leto študija financira 
EUI.  
 
2. Višina razpisanih sredstev in štipendije 

Vrednost javnega razpisa je 55.000,00 EUR za vsa tri (3) leta štipendiranja izbranega vlagatelja, in 
sicer od 1. letnika, v katerega se bo vlagatelj vpisal v študijskem letu 2020/2021, dalje.   
 
Štipendija za študijsko leto 2020/2021 vključuje:  

- mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 
EUR; 

- enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške.  
 
Višina mesečne štipendije iz prve alineje prejšnjega odstavka se usklajuje največ enkrat letno za 
posamezno študijsko leto vendar le, če višina mesečne štipendije iz prve alineje prejšnjega odstavka 
ne dosega vsote minimalne višine štipendije in dodatka za zdravstveno zavarovanje, kot ju predpisuje 
EUI za posamezno študijsko leto. Če je potrebno višino štipendije uskladiti, sklad o tem štipendista 
pisno obvesti.  
 
Vlagatelj šolnine ne plačuje.  
 
Štipendija in enkratni dodatek se izplačujeta praviloma v enkratnem znesku za posamezno študijsko 
leto.   
 
3. Pogoji javnega razpisa 

Na javni razpis se lahko prijavijo:  

- državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in njihovi vzdrževani družinski člani s 
prebivališčem v RS; 

- državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti;  

- državljani držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s 
stalnim prebivališčem v RS;  
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- delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in 
njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS;  

- obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so 
zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS;  

- državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas. 
 
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:  

- je v študijskem letu 2020/2021 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI;  

- študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javnega veljavnega študijskega programa na javno 
veljavni izobraževalni instituciji in bo na tem študiju pridobil javno veljavno izobrazbo;  

- bo iz prejšnje alineje pridobljena stopnja izobrazbe višja od najvišje stopnje, ki jo je pridobil na 
preteklem zaključenem izobraževalnem programu oziroma jo bo pridobil na programu, ki ga 
zaključuje;  

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo imel status študenta;  

- še ni bil vpisan v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja; 

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal državne ali Zoisove 
štipendije;  

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal drugih štipendij oziroma 
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v RS ali v tujini;  

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb 
pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;  

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo 
samozaposlen v RS ali v tujini; 

- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo poslovodna oseba gospodarske družbe 
ali direktor zasebnega zavoda;  

- mora biti pred dopolnjenim 28 letom prvič vpisan na izobraževalni program in stopnjo 
izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo; 

- za študij na EUI vlagatelj s skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po 
katerem izmed predhodnih javnih razpisov.  

 
4. Dokumentacija  

Vlagatelj mora oddati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec.  
 
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora vlagatelj priložiti naslednja dokazila o 
izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:  

4.1 dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 1. odstavka 3. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za 
štipendiranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen 
status osebe, katere vzdrževani član je in status vzdrževanega družinskega člana. Državljanom 
RS s prebivališčem v RS tega ni potrebno dokazovati.;  

4.2 Potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 
2020/2021;  

4.3 spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni ali stopnje izobraževanja.  
 
Vsa zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati originale oziroma 
overjene prepise. Prejetih dokazil sklad ne vrača.   
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5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila  

Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna 
oseba.  
 
Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev 
oziroma mest, se bo za odločitev o izbiri vlagatelja uporabilo merilo višje povprečne ocene na 
zadnjem izobraževanju, ki je bilo ocenjevano z ocenami, ki jih je posamezen vlagatelj prejel do 31. 12. 
2019 na podlagi dokazil, kot so določena v naslednjih dveh odstavkih. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka bo vlagatelj pozvan, da predloži original ali overjeni prepis uradnega 
potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega izobraževanja, na katerem je 
vlagatelj bil ali je še vpisan, ki jih je pridobil do 31. 12. 2019. 
 
Če izobraževanje iz prejšnjega odstavka ni bilo ocenjevano z ocenami, bo moral vlagatelj predložiti: 
- uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil vlagatelj 

vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami, 
- uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega 

izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami. 
 
Če je vlagatelj ocene iz prejšnjih dveh odstavkov pridobil izven RS, mora predložiti uradno potrdilo 
izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica). 
 
6. Pooblastilo  

Vlagatelj, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, 
mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v RS za zastopanje v postopku dodelitve 
štipendije in za izvajanje pogodbenega razmerja.  
 
7. Rok in način oddaje vlog  

Rok za vložitev vlog se določi kot zaprti rok. Rok za vložitev vlog je petek, 29. 5. 2020.  
 
Vlagatelji morajo vlogo (v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi dokazili) 
predložiti Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike 
Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 291. javni razpis).  
 
Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer v poslovnem času sklada.  
 
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev vlog. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošti. Osebno oddana 
vloga je oddana pravočasno, če je vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času 
sklada. 
 
Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.  
 
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem prijavnem obrazcu in vsebuje vse zahtevane 
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.  
 
Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bodo 
dopolnili skladno s pozivom k dopolnitvi vloge, bo sklad njihove vloge zavrgel.  
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Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo podpisane z varnim elektronskim podpisom s 
kvalificiranim potrdilom, se ne bodo upoštevale.  
 
Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) takse prosta.  
 

 
8. Odločanje in pogodbeno razmerje 

Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Šestdesetdnevni rok za odločanje začne 
teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.  
 
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI 
za študijsko leto 2020/2021, sklad z izbranim vlagateljem sklene pogodbo o štipendiranju.  
 
Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, ki se sklene skladno s 
7. in 54. členom ZŠtip-1. 
 
Za izplačevanje štipendije, obveznosti štipendista, mirovanje in prenehanje štipendijskega razmerja 
se uporabljajo predvsem določbe VI. in VII. poglavja ter 5. točke IV. poglavja ZŠtip-1. 
 
Sklad si pridržuje pravico, da predmetni javni razpis prekliče pred potekom roka za prijavo. 
 
9. Pogodbene obveznosti  

Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku ter skladu 
predložiti potrdilo o uspešno zaključenem doktorskem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo.  
 
Podrobneje je štipendijsko razmerje urejeno s pogodbo o štipendiranju, ZŠtip-1 in Pravilnikom. 
 
10. Dostopnost dokumentacije  

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec in obrazec za pooblastilo vlagatelji dobijo na spletni strani 
sklada www.srips-rs.si ali na sedežu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20 (1. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem 
času sklada.  
 
11. Dodatne informacije  

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.srips-rs.si v razdelku Aktualni razpisi – 
291. javni razpis. Informacije je prav tako možno dobiti osebno na naslovu sklada med uradnimi 
urami v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, ali po e-pošti 
na naslovu ad-futura@sklad-kadri.si in tel. št. 01/434 15 66. 
 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  
Dunajska 20, 1000 Ljubljana  
Tel. +386 (0)1 434 10 81 
e-pošta: info@sklad-kadri.si  
spletna stran: www.srips-rs.si 

http://www.srips-rs.si/
http://www.srips-rs.si/
mailto:ad-futura@sklad-kadri.si
mailto:info@sklad-kadri.si
http://www.srips-rs.si/

