
 

 

 

 

 

 

 

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. 51/2009) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 33. 
redni seji dne 24. junija 2009 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/2009) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja 
 
 

 
Javni razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih državljanov  

na College of Europe za študijsko leto 2010/2011 
 
 

1. Predmet razpisa  
 
Predmet razpisa je štipendiranje enoletnega podiplomskega študija na College of Europe v Bruggeu 
(Belgija) ali Natolinu (Poljska) največ osmim (8) slovenskim državljanom v študijskem letu 2010/2011 
za naslednje študijske programe: 

 evropske interdisciplinarne študije (European Interdisciplinary Studies), 

 evropske ekonomske študije (European Economic Studies), 

 evropsko pravo (European Legal Studies),  

 politologija in administrativne vede (European Political and Administrative Studies), 

 mednarodni odnosi in diplomacija EU (EU International Relations and Diplomacy Studies). 
 

 
2. Vrednost razpisa  

 
Vrednost razpisa je 180.000,00 EUR. 
 
 

3. Pogoji razpisa 
 
Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

 je sprejet na podiplomski študij na College of Europe v študijskem letu 2010/2011,  

 v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo prejemal katere od štipendij iz 
zakona, ki ureja štipendiranje,  

 v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja v Republiki Sloveniji ne bo prejemal 
štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,  

 v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo v delovnem razmerju in ne bo 
opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,  

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

 za študij na College of Europe kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o 
štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov.  

 
 



 

 

 

 

 

 

4. Dokumentacija 
 
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.  
 
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev 
in izbirnih meril:  
4.1 potrdilo o sprejemu na podiplomski študij v študijskem letu 2010/2011, ki ga je izdal College of 
Europe, 
4.2 spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni izobraževanja, ki jo je kandidat zaključil do zadnjega 
dne roka za prijavo na javni razpis, 
4.3 uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah in sicer:  

 zadnjega izobraževanja, na katerega je bil kandidat vpisan in sicer za ocene, ki jih je kandidat 
pridobil do 30.9.2009. 

Če zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat vpisan ni bilo ocenjevano z ocenami, mora 
kandidat predložiti: 

 uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat 
vpisan ni bilo ocenjevano z ocenami; 

 uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega 
izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.  

4.4 če je kandidat izobraževanje iz prejšnje točke zaključil izven Republike Slovenije, mora predložiti 
tudi uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica).  

 
Dokazila morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov javni sklad ne vrača. 
 
 

5. Izbirni postopek in razmejitvena merila  
 
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. 
 
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, se za odločitev 
o dodelitvi štipendij uporabi sledeči razmejitveni merili, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva 
le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 
1. smer dodiplomskega študija, pri čemer imata prednost študijski smeri pravo in ekonomija,  
2. dosežena višja povprečna ocena skladno s točko 4.3. javnega razpisa.  
 
 

6. Pooblastilo 
 
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oz. bo odsoten 30 dni ali več, mora 
pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje.  
 
 

7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja  
 
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe o 
podelitvi štipendije, se sklene z izbranimi kandidati tripartitno pogodbo o štipendiranju med javnim 
skladom, kandidatom in Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (v nadaljevanju SVREZ).   
 
 



 

 

 

 

 

 

8. Obseg štipendije 
 

Štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino.  
 
 

9. Nakazilo sredstev 
 
Nakazilo štipendije bo izvršeno po sklenitvi pogodbe o štipendiranju in predložitvi potrdila o vpisu. 
Javni sklad nakaže štipendijo za študijsko leto 2010/2011 za šolnino, nastanitev in prehrano 
neposredno College of Europe na podlagi izdanega računa, ki se glasi na javni sklad, žepnino pa 
praviloma v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki 
Sloveniji.  
 
Javni sklad izvrši plačilo štipendije za žepnino praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o 
štipendiranju in prejemu potrdila o vpisu. 
 
 

10. Pogodbene obveznosti 
 
Štipendist mora študij zaključiti v pogodbenem roku ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno 
zaključenem izobraževanju, najkasneje v 8 dneh od prejema le-tega  
Po zaključenem študiju se mora štipendist za najmanj tri (3) leta zaposliti v državnem organu 
Republike Slovenije, pri katerem se mu zaposlitev ponudi preko SVREZ.  
 
Za državne organe veljajo vsi neposredni uporabniki državnega proračuna, ki so določeni s 
Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Ur. l. RS, 46/2003).  
 
V primeru, da SVREZ v roku treh (3) mesecev po prejemu potrdila o uspešnem zaključku študija 
štipendistu ne ponudi tovrstne zaposlitve, se mora štipendist za najmanj tri (3) leta zaposliti pri 
delodajalcu s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ga izbere sam, ali se 
samozaposliti za enako obdobje. 
 
Pogodbene obveznosti bodo podrobneje urejene s pogodbo o štipendiranju, skladno s SPP še zlasti z 
določili od 19.  do 35. člena.   
 
 

11. Dostopnost dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa, prijavnico in pooblastilom je na voljo na spletni 
strani www.sklad-kadri.si ter na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije na Dunajski 22 v Ljubljani v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.  
 
 

12. Rok in način oddaje prijav 
 
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu 
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 
81. javni razpis).  

http://www.sklad-kadri.si/


 

 

 

 

 

 

 
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega 
dne roka za oddajo prijav, ki je 16. april 2010. 
 
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se 
prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na 
pošto.  
 
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, 
torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijava se 
bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.  
 
Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel.  
 
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in 
podatke, ki jih določa ta razpis.  
 
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da 
kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad 
njihove prijave zavrgel.  
 
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l.RS št. 42/2007‐UBP3, 
126/2007) takse prosta. 
 

13. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku 
Aktualni razpisi ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali 
telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, 
na sedežu javnega sklada oziroma na telefonski številki. 01/434-58-92 ali 01/434-10-80. 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 (0)1 434-10-80 
e-pošta: info@sklad-kadri.si 
spletna stran: www.sklad-kadri.si 


