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Na podlagi 2. odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna 
fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Ur.l.RS št. 51/09), v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 33. redni seji dne 24. junija 2009, 
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l.RS št. 91/09; 
v nadaljevanju: SPP) ter pogodbo št. 1811-09-000118 z dne 29. julija 2009, Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja 
 
 
 

Spremembe  javnega razpisa štipendij za podiplomski študij  
državljanov Republike Kosovo v Republiki Sloveniji 

 
 
 
V  Javnem razpisu štipendij za podiplomski študij državljanov Republike Kosovo v Republiki Sloveniji, 
objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/09, dne 4. septembra 2009 (Ob-5984/09) (v 
nadaljevanju: javni razpis) se v točki 1 javnega razpisa (»Predmet razpisa«) prvi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 
 
»Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Republike Kosovo za podiplomski magistrski ali doktorski 
študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, in sicer 
za: 
 

- šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tej javnem 
razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto; 
in 

- življenjske stroške; v višini 625,00 EUR mesečno.«  
 
 
V točki 3 javnega razpisa (»Pogoji razpisa«) se 5. alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
» - je v času prijave sprejet ali vpisan v prvi letnik podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija 
naravoslovja, tehnike ali medicine,«.  
 
 
V točki 4 javnega razpisa (»Dokumentacija«) se v tretjem odstavku 4. alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
» 4.  potrdilo  visokošolske izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji o vpisu ali sprejemu na podiplomski 
magistrski ali doktorski študij;«.  
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