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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 
 

 
ŠTIPENDIJI ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
NA EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008 
 
 
 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je štipendiranje dveh slovenskih državljanov, ki sta v študijskem letu 2007/2008 
sprejeta v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute.  
 
 
2. Pogoji razpisa 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) je državljan Republike Slovenije, 
b) je v študijskem letu 2007/2008 sprejet ali vpisan v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija 
na European University Institute.  
 
 
3. Prijava in zahtevani dokumenti 
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednja dokazila 
o izpolnjevanju pogojev: 

- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista 
ali osebne izkaznice (obe strani), 

- potrdilo o sprejemu ali vpisu v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European 
University Institute v študijskem letu 2007/2008,  

- če kandidat uveljavlja pravico do družinskih doklad, mora za vsakega mladoletnega otroka 
priložiti izpisek iz rojstne matične knjige, za partnerja pa potrdilo o zakonski zvezi ali o 
registraciji partnerske skupnosti, ki ni starejše od 30 dni, ali dokazila o obstoju 
izvenzakonske skupnosti (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali 
začasnem prebivališču partnerja, ki mora biti enako kandidatovemu dlje časa, ipd.). 

 
 
4. Pooblastilo 
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu 
Ad future. 
 
 
5. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja 
Vsi kandidati, ki so se prijavili na European University Institute, bodo povabljeni na selekcijski 
razgovor, ki ga bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov inštituta in Republike Slovenije. 
Med prijavljenimi kandidati bo komisija izbrala tista dva kandidata, ki bosta lahko prejemala 
štipendijo Ad future. Izbrana kandidata bosta na Ad futuro poslal prijavnico in dokumente iz 3. 
točke tega razpisa. Direktor fundacije Ad futura bo izdal odločbo o izidu razpisa. Pred podpisom 
pogodbe o štipendiranju bosta morala izbrana kandidata predložiti dokazilo o vpisu v 1. letnik 
podiplomskega študija na European University Institute v študijskem letu 2007/2008. Na podlagi 
pogodbe o štipendiranju prejme štipendist štipendijo tudi za nadaljevanje študija naslednja tri 
leta, če izpolnjuje predpisane pogoje. Zadnje leto študija financira European University Institute. 
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6. Nakazilo sredstev 
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo za tekoče študijsko leto praviloma v 
enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. 
 
 
7. Pogodbene obveznosti 
Štipendist se bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil s fundacijo Ad futura, obvezal, da se 
bo po uspešno zaključenem študiju za vsaj štiri (4) leta zaposlil pri delodajalcu s sedežem v 
Republiki Sloveniji. 
 
 
8. Obseg štipendije 
Za študijsko leto 2007/2008 štipendija znaša:  
- mesečna štipendija v višini 1.090 EUR; 
- mesečna družinska doklada v višini 200 EUR za vsakega otroka in partnerja; 
- mesečni dodatek za zavarovanje v višini 32,85 EUR za kandidata in partnerja ter v višini 

16,43 EUR za posameznega otroka; 
- enkratni dodatek v višini 120 EUR za potne stroške. 
 
 
9. Rok in način oddaje prijave 
Kandidat pošlje prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad futura, 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 31. javni razpis). Rok za prijavo je 15 dni po 
prejemu obvestila, da je bil na selekcijskem razgovoru izbran za štipendista Ad future.  
 
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. 
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