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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 

NA COLLEGE OF EUROPE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008 
 
 
 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je štipendiranje največ osmih (8) slovenskih državljanov, ki bodo v študijskem 
letu 2007/2008 sprejeti na enoletni podiplomski študij na College of Europe, Brugge (Belgija) ali 
Natolin (Poljska) za naslednje pograme: 

− evropsko pravo,  
− ekonomija, 
− politologija in administrativne vede, 
− interdisciplinarni študij, 
− mednarodni odnosi in diplomacija EU. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se vpisujejo na program evropsko pravo ali ekonomijo. 
 
2. Pogoji razpisa 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) je državljan Republike Slovenije, 
b) je ob izteku roka za prijavo star največ 30 let , 
c) ima univerzitetno diplomo, pridobljeno v Republiki Sloveniji, ali nostrificirano tujo diplomo 
ustrezne smeri,  
d) aktivno znanje francoskega in angleškega jezika, 
e) bo v študijskem letu 2007/2008 sprejet na podiplomski študij na College of Europe.  
 
3. Prijava in zahtevani dokumenti 
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter naslednja dokazila 
o izpolnjevanju pogojev: 
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
- potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi oziroma izjavo kandidata, da bo zaključil 

univerzitetni študij ali pridobil nostrificirano tujo diplomo najkasneje v mesecu juniju 2007, 
- potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov univerzitetnega študija, 
- dokazili o aktivnem znanju angleškega in francoskega jezika na ravni, ki jo zahteva College of 

Europe, 
- življenjepis (v francoskem ali angleškem jeziku), 
- motivacijsko pismo (v francoskem ali angleškem jeziku), dolgo največ eno stran, 
- fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja, 
- priporočili (dve kopiji) dveh univerzitetnih profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo 

dobro poznata (v francoskem ali angleškem jeziku),  
- soglasje kandidata, s katerim dovoli Ad futuri, da posreduje kopijo prijave na razpis (brez 

prilog) Službi Vlade RS za evropske zadeve, 
- izjavo kandidata o drugih virih štipendiranja. 
 
4. Ocenjevanje prijav 
Prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če 
bo iz prijave kandidata ali iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne 
izpolnjuje, bo njegova vloga zavrnjena. 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 Republik Slovenije za evropske zadeve in javnega sklada Ad futura. 
Komisija bo ocenjevala študijske in izvenštudijske uspehe kandidata, znanje francoskega in 
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angleškega jezika, motiviranost in kandidatovo poznavanje EU in njenih institucij. Kandidati, ki 
bodo v izbirnem postopku sprejeti na College of Europe, bodo prejeli štipendije fundacije Ad 
futura.  
 
5. Pogodbene obveznosti 
Štipendisti se bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo sklenili z javnim skladom Ad futura in 
Službo Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju SVEZ), obvezali, da bodo v 3 mesecih od 
predložitve potrdila o uspešno zaključenem študiju za vsaj tri (3) leta sklenili delovno razmerje v 
državnem organu RS. Kot državni organi štejejo vsi neposredni uporabniki državnega proračuna, 
določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov. Državni organ Republike Slovenije, kjer bo štipendist sklenil delovno razmerje, če je 
to mogoče, določi SVEZ v soglasju s štipendistom. V primeru, ko SVEZ v roku treh (3) mesecev 
po prejemu potrdila o uspešnem zaključku študija štipendistu ne zagotovi zaposlitve v državnih 
organih RS, se mora za najmanj tri (3) leta zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki ga lahko izbere sam. 
 
6. Obseg štipendije 
Štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino. Znesek štipendije je 
določen v EUR in je v okviru tega razpisa enak za vse štipendiste. Štipendija za šolnino, 
nastanitev in prehrano bo nakazana neposredno College of Europe na podlagi izdanega računa. 
Štipendija za žepnino bo nakazana štipendistu na njegov račun, odprt pri eni izmed komercialnih 
bank v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku. 
 
7. Rok in način oddaje prijav 
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad 
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 30. 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, ki je 15. januar 2007. College of Europe bo upošteval 
samo prijave kandidatov, ki bodo poslane na oba navedena naslova. 
 
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. 
 
8. 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. Dodatne informacije so na 
voljo v času uradnih ur osebno, po telefonu in po elektronski pošti. 
 
Ad futura, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: 30.razpis@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si 


