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Slovensko društvo UWC razpisuje šolska mesta za 
dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2018/2019 in 

2019/2020 na šolah UWC s programom mednarodne 
mature.	

Celje, 15. 1. 2018	
	
Slovensko društvo UWC, ki organizira izbor dijakov za dodelitev šolskih mest na šolah 
United World Colleges, vabi dijake, da se prijavijo na izbor za mesta na 
 
 

UWC Adriatic v Devinu, Italija 
 

UWC Mostar, BIH 
 

Li Po Chun United World College, Hong Kong.	
 
 
Potek izborov in izbirni kriteriji.  
 
Izbirno komisijo sestavljajo člani UWC Slovenija po pooblastilu organizacije UWC. Izbori 
potekajo v treh krogih: 
 
● Prvi krog poteka na podlagi pisnih prijav (zahtevana vsebina pisnih prijav je 

opredeljena spodaj). Na podlagi pisnih prijav opravimo prvi krog izborov. Izbrane 
kandidate povabimo v drugi krog. 

 
● Drugi krog poteka na podlagi razgovora. Z vsemi kandidati, ki so se uvrstili v drugi 

krog, opravimo razgovore. Glede na potek razgovora kandidate razvrstimo in najvišje 
razvrščene obvestimo o uvrstitvi v tretji krog. 

 
● V tretjem krogu šolska mesta dodelimo najbolje razvrščenim kandidatom iz drugega 

kroga izborov, pri čemer pri razporejanju šolskih mest med najbolje uvrščene 
kandidate upoštevamo preference kandidatov in finančne zmožnosti družin. V primeru 
da kateri od kandidatov mesto zavrne, mesto ponudimo naslednjemu uvrščenemu 
kandidatu, ki je bil povabljen v tretji krog. Šolska mesta z najnižjimi doplačili 
praviloma ponudimo ekonomsko šibkejšim kandidatom. Poudarjamo, da finančno 
stanje družine samo po sebi ni izbirni kriterij.  

 
Kandidatie ki niso uvrščeni v drugi krog, bomo obvestili najkasneje v enem mesecu od roka 
za pošiljanje prijav. Kandidati, ki bodo sprejeti v drugi krog izborov, bodo o dokončnem 
izboru obveščeni najkasneje en mesec od dneva razgovorov. 
 
Drugi krog selekcij bo potekal predvidoma prvi teden marca 2018. 	
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Če ocenimo, da med prijavljenimi kandidati ni ustreznega kandidata za določeno šolsko 
mesto, si pridržujemo pravico, da takega šolskega mesta ne dodelimo nobenemu kandidatu. 
 
 
Izbirni kriteriji 
 
Skladno s smernicami UWC upošteva komisija pri izboru kandidatov pet ključnih vsebinskih 
meril:  
 

- intelektualna radovednost, 
- proaktivnost, 
- samostojnost, zrelost in socialne kompetence, 
- vztrajnost, odgovornost in osebna integriteta, 
- poistovetenje z vrednotami UWC. 

 
Splošni pogoji: 
 

- v šolskem letu 2017/2018 vpis v drugi ali tretji letnik programa gimnazije v Republiki 
Sloveniji oziroma ekvivalentnega programa v tujini, 

- datum rojstva pred 31.3.2002,  
- vsaj prav dober uspeh z odlično ali prav dobro oceno pri vsaj dveh od treh naslednjih 

predmetov: slovenščina, matematika, angleščina v gimnaziji, 
- solidno znanje angleškega jezika, ki je učni jezik šol 
- slovensko državljanstvo ali dovoljenje za bivanje v RS ali status begunca v RS, glede 

na poslanstvo mednarodne organizacije UWC je opravljanje programa gimnazije v 
Republiki Sloveniji v uradnem jeziku Republike Slovenije prednost. 

 
 
Zahtevana vsebina pisne prijave 
 

1. izpolnjen Prijavni obrazec,  
2. podpisana Izjava zakonitih zastopnikov, 
3. motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku.  Opišite, zakaj ste se odločili 

za prijavo na razpis za šolska mesta na šolah UWC, kaj pričakujete od šolanja in kako 
boste prispevali k življenju in delu na šoli. Tako slovenska kot angleška verzija naj 
vsaka obsegata največ 700 besed. 

4. spričevalo ob zaključku prvega letnika, 
5. izpis ocen v tekočem šolskem letu, 
6. priporočila in dokazila o dejavnostih, 
7. NOMINATION - UWC School and College Nomination Form 2018.docx – Obrazec 

za vpis s podatki o družini vključno s premoženjskim stanjem za določitev višine 
prispevka družine za financiranje šolnine za dve leti šolanja, ki ga za vpis na šole 
zahteva UWC.  Prosimo vas, da izpolnite samo sekcije 2, 4, 5, 6, in 7. Prosimo, da 
priložite dohodnino za leto 2016 za vse skrbnike ter dodatno navedete morebitne 
kapitalske vložke in prihodke iz premoženja v Sloveniji in tujini. Prosimo, da 
vprašalnik in priloge oddate v zaprti kuverti, ki jo odpremo samo v primeru uvrstitve v 
tretji krog. 
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Prijavo z vsemi prilogami pošljite v tiskani in v elektronski obliki na USB ključku na naslov: 
 
Slovensko društvo UWC 
Razpis UWC 
Mariborska cesta 86 
3000 Celje 
 
Prosimo, da pošljete kratko sporočilo, da ste poslali pisno prijavo, tudi na email naslov: 
uwc.slovenia@gmail.com. 

 
Rok za oddajo prijave je 16. 2. 2018. 
 
Kandidati, ki bodo uvrščeni v drugi krog, bodo vabila na razgovore prejeli po elektronski 
pošti. Razgovori bodo potekali predvidoma v začetku marca 2018. 
 
Vprašanja v zvezi z razpisom pošljite na naslov uwc.slovenia@gmail.com. Odgovorili vam bomo 
v najkrajšem možnem času.  
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Pregled finančnega stanja družin	

 

Pregled finančnega stanja družin v postopku izbora dijakov zahteva organizacija UWC s 
ciljem pravične raporeditve finančnega bremena šolanjas. Prelged služi za določitev višine 
prispevka družine pri financiranju celotne šolnine za dve leti šolanja (v besedilu: Prispevek 
družine), pri čemer poudarjamo, da veliko večino stroškov šolanja še vedno pokrije 
mednarodna organizacija in šole UWC. Razlog za uvedbo Prispevka družin, predvsem za 
tiste, ki prihajajo iz razvitih držav, kamor spada tudi Slovenija, je zagotavljanje dodatnega 
financiranja za šole UWC. To financiranje omogoča šolam izobraževanje dijakov iz držav v 
razvoju v večji meri, da lahko ti dijaki obiskujejo šole UWC. Na ta način šole ohranjajo svojo 
multikulturalnost, ki je v središču vrednot in pomena mednarodne organizacije UWC.	

V veliki večini primerov največji delež stroška šolnine pokrije UWC. Poleg Prispevka družine 
mora družina pokriti vse stroške, ki jih šolnina ne zajema (npr. stroški potovanja v šolo, 
stroški določenih izletov itd.). Nekateri dodatni stroški so navedeni v vsakemu opisu šolskega 
mesta.	

Komisija opravi pregled finančnega stanja družin na podlagi vprašalnika, ki je del 
dokumentacije ob prijavi. Komisija pri ocenjevanju prispevka družine upošteva vse prihodke 
in premoženje družine, kot tudi stroške in obveznosti družine (npr. posojila).	

Na podlagi podatkov, ki jih družina pošlje komisiji, komisija določi Prispevek družine in to 
sporoči družini. Komisija ima z ocenjevanjem večletne izkušnje in do sedaj še ni bilo primera, 
da bi katera od družin, ne glede na njeno finančno stanje, zavrnila mesto zaradi finančnih 
razlogov. Šole UWC običajno ne posegajo v odločitve Slovenskega društva UWC, vendar si 
uradno pridržujejo pravico dokončne potrditve Prispevka družine in lahko predlagajo 
drugačno višino od tiste, ki jo določi komisija Slovenskega društva UWC.	

Prijava kandidata na razpis ne zavezuje zakonitih zastopnikov k plačilu Prispevka družine. Če 
bo kandidatu v okviru izborov dodeljeno mesto za šolanje na UWC, bo komisija zakonitim 
zastopnikom posredovala pogoje vključno z višino Prispevka družine za sprejem šolskega 
mesta. Kandidat oz. zakoniti zastopniki imajo v primeru dodelitve šolskega mesta pravico to 
mesto sprejeti ali zavrniti.	

Podatki, ki jih za namen določanja Prispevka družine zbira Slovensko društvo UWC, komisija 
uporabi samo za ta namen. Zakoniti zastopniki v skladu s slovensko zakonodajo niso dolžni 
razkrivati teh podatkov, zato ohranjajo pravico do zavrnitve razkritja podatkov. Če zakoniti 
zastopniki zavrnejo razkritje svojih podatkov o finančnem stanju družine, komisija ne more 
oceniti višine doplačila šolnine za zakonite zastopnike, zato si Slovensko društvo UWC v tem 
primeru pridržuje pravico, da kandidatu ne dodeli mesta za šolanje, ali določi prispevek 
družine za financiranje celotne šolnine v skupni višini celotne šolnine (tudi v tem primeru 
imajo zakoniti zastopniki pravico do zavrnitve mesta).	
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Razpisana mesta:	

	

Šola: United World College of the Adriatic 

Država: Italija 

Celotna šolnina za dve leti: okvirno 43.000 EUR 

Prispevek družine k financiranju celotne 
šolnine za dve leti šolanja: najmanj 11.500 EUR, največ 43.000 EUR 

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina 
vključuje: 

• Šolnina 
• Dijaški dom 
• Prehrana 
• Šolski izleti z izjemo projektnega tedna 

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina ne 
vključuje: 

• Pisalne potrebščine 
• Kavcija 300 EUR, plačljiva ob vpisu in 

vrnjena po maturi, v nujnih primerih se 
lahko porabi za nepredvidljive stroške. 

• Projektni teden 200 EUR, plačljivo na 
začetku vsakega šolskega leta 

• Žepnina: priporočljiva višina 450 EUR 
letno 

• Stroški prevoza v šolo in domov 
• Stroški vezani na vpis na univerzo. 
• Stroški zobozdravstva, psihiatričnega 

zdravljenja in zdravstveni pregledi, ki jih 
ne krije zdravstveno zavarovanje 

Drugo 

Pogoj šole je, da družina sredstva nakaže 
Slovenskemu društvu UWC, ki sredstva 
nakaže šoli. Direktnih plačil šoli s strani 
družine šola ne sprejema. 
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Šola: United World College in Mostar. 

Država: Bosna in Hercegovina. 

Posebni pogoj: Šola zaradi spolne uravnoteženosti zahteva, 
da izberemo fanta 

Celotna šolnina za dve leti: okvirno 30.000 EUR 

Prispevek družine k financiranju celotne 
šolnine za dve leti šolanja: najmanj 7.000 EUR, največ 30.000 EUR 

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina 
vključuje: 

• Šolnina 
• Dijaški dom in hrana 
• Učbeniki in šolske potrebščine 
• Grafični kalkulator 
• Zdravstveno zavarovanje, razen nekaterih 

storitev, kot so očala, leče, vsadki, itd. 

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina ne 
vključuje: 

• Žepnina: priporočljivo od 600 EUR do 
1000 EUR letno 

• Stroški prijave na univerzo 
• Stroški potovanja na šolo in domov 
• Stroški izletov med počitnicami 
• Stroški dovoljenja za bivanje v BiH: 100 

EUR letno 
• Nepovratna kavcija:25 EUR 
• Stroški vize 
• Stroški projektnega tedna 
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Šola: Li Po Chun UWC Hong Kong 

Država: Hong Kong 

Celotna šolnina za dve leti: cca 60.000 EUR 

Prispevek družine k financiranju celotne 
šolnine za dve leti šolanja: od 0 EUR do največ 60.000 EUR,  

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina 
vključuje: 

• Šolnina 
• Dijaški dom 
• Prehrana 
• Zdravstveno zavarovanje 
• Podpora za izvenšolske dejavnosti in 

izlete 

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina ne 
vključuje: 

• Strošek potovanja v šolo in nazaj 
• Grafični kalkulator: cca 120 EUR 
• Kavcija: 300 EUR letno 
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PRIJAVNI OBRAZEC  - Vpis v šolski leti 2018/2019 in 2019/2020	
	
Osebni podatki kandidata	

	
Ime in priimek	 	

Naslov prebivališča	 	

Pošta, kraj	 	

Datum in kraj rojstva	 	

Elektronski naslov	 	

Telefon	 	

Državljanstvo(a)	 	

Materni jezik	 	

Ostali jeziki	 	

Šola, ki jo obiskujete	 	

	
	

1. Naštejte, v katere šolske aktivnosti ste vključeni. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	

2. Naštejte, s katerimi izvenšolskimi dejavnostmi se ukvarjate (šport, glasba, 
umetnost, druga področja izobraževanja, itd.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	

3. V kakšne oblike prostovoljnega dela ste vključeni? Navedite. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	
Kraj in datum:	
	
Podpis kandidata/kandidatke:	 	
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IZJAVA STARŠEV / ZAKONITIH ZASTOPNIKOV	

	

Zakoniti zastopniki kandidata:	

(ime in priimek kandidata) 	

___________________________________________________________________________,	

(stalni naslov kandidata) 
___________________________________________________________________________,	

(datum in kraj rojstva kandidata) 
___________________________________________________________________________	

smo seznanjeni, da je potrebno za razpisana mesta za šolanje na UWC delno financiranje 
šolnine s strani zakonitih zastopnikov. Če je kandidatu dodeljeno določeno šolsko mesto in ga 
zakoniti zastopniki sprejmejo pod ponujenimi pogoji, vključno s finančnimi, se zakoniti 
zastopniki kandidata zavezujemo k plačilu prispevka družine k financiranju celotne šolnine 
pod navedenimi pogoji.	

Kot zakoniti zastopniki kandidata za šolanje na eni izmed šol UWC smo seznanjeni, da 
Slovensko društvo UWC opravlja izključno funkcijo izbora dijakov za šole UWC. Slovensko 
društvo UWC ne prevzema odgovornosti glede priznavanja izobraževanja pridobljenega na 
šolah UWC s strani Republike Slovenije, niti glede izpolnjevanja pogojev sprejetih dijakov na 
šole UWC za pridobitev ali nadaljnje prejemanje vseh vrst štipendij, vključno s tistimi, ki jih 
podeljuje Republika Slovenija (Zoisova, republiška štipendija, itd.). Kot zakoniti zastopniki 
smo seznanjeni, da v nekaterih primerih prihaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije po vpisu na šole UWC zavrne vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove in 
republiške štipendije, čeprav je izobrazba pridobljena na UWC (International Baccalaureate - 
IB) iz pravnoformalnega vidika identična izobrazbi, ki jo pridobijo dijaki, ki opravljajo IB v 
Republiki Sloveniji. 

Zakoniti zastopniki kandidata smo seznanjeni in sprejemamo dejstvo, da Slovensko društvo 
UWC opravlja zgolj vlogo izbornika kandidatov za šolska mesta na šolah UWC. Posledično 
potrjujemo, da UWC Slovenija ali njegovi člani ne morejo biti odgovorni za morebitno škodo 
v kakršni koli obliki, ki bi nam ali kandidatu lahko nastala zaradi šolanja kandidata na kateri 
koli UWC šoli, saj UWC Slovenija ni na noben način vključen v delovanje šol. Posledično se 
odpovedujemo vsakršnim zahtevkom do UWC Slovenija ali do njenih članov.	

Zakoniti zastopniki smo seznanjeni, da v redkih primerih posamezne UWC šole sprejemajo 
dijake direktno mimo izborov opravljenih v vsaki državi. Slovensko društvo UWC ne 
sodeluje pri direktnih prijavah dijakov na šole, pri čemer pa prijavam ne nasprotuje. 	

Zakoniti zastopniki dijaka smo seznanjeni, da UWC Slovenija sicer v imenu UWC 
International Organisation opravlja izbore dijakov v Republiki Sloveniji, vendar lahko šole v 
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redkih primerih kandidata zavrnejo (v Sloveniji se tak primer v več kot 25 letih še ni zgodil), 
zato je potrebno za dokončno potrditev mesta počakati potrditev dodeljene UWC šole.	

Zakoniti zastopniki soglašamo, da Slovensko društvo UWC za namen vpisa izbranega 
kandidata pošlje dodeljeni šoli UWC podatke, ki so bili med izbirnim postopkom poslani 
komisiji Slovenskega društva UWC s strani zakonitih zastopnikov. 

Zakoniti zastopniki soglašamo, da lahko Slovensko društvo UWC javno objavi podatke o 
kandidatu v primeru, če je ta izbran (ime in priimek, gimnazija, ki jo trenutno obiskuje, 
fotografija). 

Zakoniti zastopniki potrjujemo, da smo seznanjeni s celotno vsebino razpisa in se strinjamo z 
njegovimi pogoji.	

	

Datum in kraj podpisa:	

	

Ime in priimek zakonitega zastopnika:	

	

Podpis:	

	

	

	

Datum in kraj podpisa:	

	

Ime in priimek zakonitega zastopnika:	

	

Podpis:	


