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Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 

Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene 
ravni I. (Ur. l. RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, spremembi v Ur. l. RS 66/2017 z dne 24. 11. 2017, 
spremembi v Ur. l. RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018, spremembi v Ur. l. RS št. 22/19 z dne 5. 4. 2019, 
spremembi v Ur. l. RS št. 76/19 z dne 13. 12. 2019 in v spremembi v Ur. l. št. 83/2020 z dne 12. 6. 2020, 
v nadaljevanju: javni razpis). 
 
 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:  
 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS 

NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

DODELITEV IN IZPLAČILA ŠOLNIN  

PRAVNO VARSTVO 

OBRAZEC »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DIR I.« 
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Objav
a 

Zadeva (oz. navedba morebitnega popravka)  

24. 11. 
2017 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 4.233.767,74 EUR, od tega:  
▪ za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 2.540.260,64 EUR, od tega: 
− 2.032.208,51 EUR s PP 150044 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - EU udeležba (80,00%) in 
− 508.052,13 EUR s PP 150046 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - slovenska udeležba (20,00%),  
▪ za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.693.507,10 EUR, od tega: 
− 1.354.805,68 EUR s PP 150045 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - EU udeležba (80,00 ) in 
− 338.701,42 EUR s PP 150047 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - slovenska udeležba (20,00%). 
 

• za proračunsko leto 2018: 2.441.686,00 EUR, od tega:  
▪ za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.465.011,60 EUR, od tega: 
− 1.172.009,28 EUR s PP 150044 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - EU udeležba (80,00%) in 
− 293.002,32 EUR s PP 150046 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - slovenska udeležba (20,00%),  
▪ za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 976.674,40 EUR, od tega: 
− 781.339,52 EUR s PP 150045 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - EU udeležba (80,00%) in 
− 195.334,88 EUR s PP 150047 (Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 

oblik učenja-14-20 V-EU) - slovenska udeležba (20,00%). 
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.659.473,26  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 995.683,95 EUR, od tega: 
− 796.547,16 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 199.136,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 663.789,31 EUR, od tega: 
− 531.031,44 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
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− 132.757,87 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 
prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2018: 5.015.980,48 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 3.009.588,28 EUR, od tega: 
− 2.407.670,62 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 601.917,66 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 2.006.392,20 EUR, od tega: 
− 1.605.113,76 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 401.278,44 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 

31. 8. 
2018 

Sprememba v I. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. Javni razpis 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2022), prednostne osi 10: 
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne 
naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 
specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko 
učenje. 
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), 
prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja 
za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 
specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko 
učenje. 

 

31. 8. 
2018 

Sprememba v I.  poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 31. 8. 2018 zaključili 
programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v 
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obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 plačali šolnino za programe od a. do g. iz 
predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 
2017/2018 oziroma poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega 
razpisa, razpisane za obdobje od 2014 do 2018. 
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 30. 9. 2022 zaključili 
programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v 
obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 poravnali šolnino za programe od a. do g. iz 
predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma poravnali 
šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje 
od 2014 do 30. 9. 2022. 

31. 8. 
2018 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
6.675.453,74 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.659.473,26  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 995.683,95 EUR, od tega: 
− 796.547,16 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 199.136,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 663.789,31 EUR, od tega: 
− 531.031,44 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 132.757,87 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2018: 5.015.980,48 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 3.009.588,28 EUR, od tega: 
− 2.407.670,62 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 601.917,66 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 2.006.392,20 EUR, od tega: 
− 1.605.113,76 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
401.278,44 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 
prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

 



 

 

5 

se besedilo po spremembi glasi: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.588,05 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.378.721,60  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 845.232,94  EUR, od tega: 
− 676.186,35 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 169.046,59 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 533.488,66 EUR, od tega: 
− 426.790,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 106.697,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2018: 666.059,78  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 381.635,87 EUR, od tega: 
− 305.308,70 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 76.327,17 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 284.423,91 EUR, od tega: 
− 227.539,13 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 56.884,78 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2019: 602.764,74 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 361.658,84 EUR, od tega: 
− 289.327,07 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 72.331,77 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 241.105,90 EUR, od tega: 
− 192.884,72 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 48.221,18 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2020: 632.039,38 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 379.223,63 EUR, od tega: 
− 303.378,90 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
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− 75.844,73 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 
prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 252.815,75 EUR, od tega: 
− 202.252,60 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 50.563,15 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2021: 634.387,54  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 380.632,52 EUR, od tega: 
− 304.506,02 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 76.126,50 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 253.755,02 EUR, od tega: 
− 203.004,02 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 50.751,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

• za proračunsko leto 2022: 598.615,01  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 359.169,01 EUR, od tega: 
− 287.335,21 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
− 71.833,80 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), 
▪ za zahodno kohezijsko regijo 239.446,00 EUR, od tega: 
− 191.556,80 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 47.889,20 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje 

prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 

31. 8. 
2018 

Sprememba v III. poglavju v 2. točki  te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DIR I., katerega sestavna dela sta: 
o Izjava 1: prijavitelj je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem 

javnem razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo, 
o Izjava 2: prijavitelj je stroške, ki jih uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in 

ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in 
do sedaj ni uveljavljal oz. ni imel povrnjene tovrstne stroške iz drugega 
javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe. 

 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DIR I. 
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31. 8. 
2018 

Sprememba v III. poglavju v 2. točki te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Kot prijavitelj morate uporabiti izključno obrazce, ki so določeni za prijavo na javni 
razpis in ki se jih ne sme spreminjati. V primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani 
obrazci, bo vloga zavržena.  
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Kot prijavitelj morate uporabiti izključno obrazce, ki so določeni za prijavo na javni 
razpis in ki se jih ne sme spreminjati. V primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani 
obrazci, boste pozvani k dopolnitvi.  

 

31. 8. 
2018 

Sprememba v III. poglavju v 4. točki te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto obrazca: 
 

 
 
je obrazec po spremembi: 
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31. 8. 
2018 

Sprememba v III. poglavju v 5. točki te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Vlogo oddajte na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer:  
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Vlogo oddajte na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, in sicer:  

 

31. 8. 
2018 

Sprememba v III. poglavju v 5. točki te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018. Odpiranje vlog 
ter postopek in način izbora je določen v 13. točki javnega razpisa.  
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 2022 (zadnji rok za 
oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 5. 10. 2022. 

 

31. 8. 
2018 

Sprememba v VI. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.« se nahaja v ločeni 
Excel datoteki, ki je del besedila razpisne dokumentacije in obsega: 

I. Podatki o prijavitelju 
II. Podatki o izobraževanju 
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III. Izjava 
IV. Obvezne priloge 
V. Priloga 3 

VI. Oprema ovojnice 
 
Obrazec »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, 
sofinanciranih iz ESS« (Priloga 4) se nahaja v ločeni PDF datoteki, ki je del besedila 
razpisne dokumentacije. 
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.« se nahaja v ločeni 
PDF datoteki, ki je del besedila razpisne dokumentacije in obsega: 

I. Podatki o prijavitelju 
II. Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega prijavitelja 

III. Podatki o izobraževanju 
IV. Izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo 
V. Obvezne priloge 

- Priloga 3 
- Oprema ovojnice 
- Priloga 4: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih 

na operacijah sofinanciranih iz ESS 

31. 8. 
2018 

Sprememba obrazcev »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.«, 
prilog in »Priloga 4: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na 
operacijah sofinanciranih iz ESS«. Zaradi bistvenih sprememb v obrazcih se le-te v 
celoti nadomesti. 
 
Namesto obrazcev: 
Prijava_na_javni_razpis_za_sofinanciranje_solnin_DIR_I v Excel datoteki in 
Priloga_4_-
_Vprasalnik_za_spremljanje_podatkov_o_udelezencih_na_operacijah__sofinanci
ranih_iz_ESS v Word datoteki. 
 
se uporablja nov obrazec: 
Prijavni_obrazec-Dir-2018_09_10 v PDF datoteki.  

 

5. 4. 
2019 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.378.721,60  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 845.232,94  EUR, od tega: 

− 676.186,35 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 
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− 169.046,59 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 533.488,66 
▪ EUR, od tega: 

− 426.790,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 

− 106.697,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2018: 666.059,78  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 381.635,87 EUR, od tega: 

− 305.308,70 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 76.327,17 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 284.423,91 EUR, od tega: 
− 227.539,13 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 56.884,78 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2019: 602.764,74 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 361.658,84 EUR, od tega: 

− 289.327,07 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 72.331,77 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 241.105,90 EUR, od tega: 
− 192.884,72 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 48.221,18 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2020: 632.039,38 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 379.223,63 EUR, od tega: 

− 303.378,90 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 75.844,73 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 252.815,75 EUR, od tega: 
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− 202.252,60 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 

− 50.563,15 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2021: 634.387,54  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 380.632,52 EUR, od tega: 

− 304.506,02 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 76.126,50 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 253.755,02 EUR, od tega: 
− 203.004,02 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 50.751,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2022: 598.615,01  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 359.169,01 EUR, od tega: 

− 287.335,21 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 71.833,80 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 239.446,00 EUR, od tega: 
− 191.556,80 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 47.889,20 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.378.721,60  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 845.232,94  EUR, od tega: 

− 676.186,35 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 169.046,59 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 533.488,66 
▪ EUR, od tega: 
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− 426.790,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 

− 106.697,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2018: 1.227.877,86  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 718.726,71 EUR, od tega: 

− 574.981,37 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 143.745,34 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 509.151,15 EUR, od tega: 
− 407.320,92 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 101.830,23 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2019: 577.946,66 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 346.768,00 EUR, od tega: 

− 277.414,40 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 69.353,60 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 231.178,66 EUR, od tega: 
− 184.942,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 46.235,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2020: 632.039,38 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 379.223,63 EUR, od tega: 

− 303.378,90 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 75.844,73 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 252.815,75 EUR, od tega: 
− 202.252,60 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 50.563,15 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 
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• za proračunsko leto 2021: 365.887,54  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 219.532,53 EUR, od tega: 

− 175.626,02 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 43.906,51 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 146.355,01 EUR, od tega: 
− 117.084,01 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 29.271,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2022: 330.115,01  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 198.069,00 EUR, od tega: 

− 158.455,21 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 39.613,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 132.046,01 EUR, od tega: 
− 105.636,81 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 26.409,20 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

5. 4. 
2019 

Sprememba obrazca »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.« in 
prilog. Zaradi bistvenih sprememb v obrazcih se le-te v celoti nadomesti. 
 
Namesto obrazca: 
Prijavni_obrazec-Dir-2018_09_10 v PDF datoteki.  
 
se uporablja nov obrazec: 
Prijavni obrazec-DIR-5_4_2019 v PDF datoteki.  

 

26. 7. 
2019 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.588,05 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

• za proračunsko leto 2017: 1.378.721,60  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 845.232,94  EUR, od tega: 
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− 676.186,35 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 169.046,59 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 533.488,66 
▪ EUR, od tega: 

− 426.790,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 

− 106.697,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2018: 1.227.877,86  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 718.726,71 EUR, od tega: 

− 574.981,37 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 143.745,34 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 509.151,15 EUR, od tega: 
− 407.320,92 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 101.830,23 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2019: 577.946,66 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 346.768,00 EUR, od tega: 

− 277.414,40 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 69.353,60 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 231.178,66 EUR, od tega: 
− 184.942,93 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 46.235,73 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2020: 632.039,38 EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 379.223,63 EUR, od tega: 

− 303.378,90 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 75.844,73 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 
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▪ za zahodno kohezijsko regijo 252.815,75 EUR, od tega: 
− 202.252,60 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 50.563,15 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2021: 365.887,54  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 219.532,53 EUR, od tega: 

− 175.626,02 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 43.906,51 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 146.355,01 EUR, od tega: 
− 117.084,01 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
− 29.271,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %). 

 

• za proračunsko leto 2022: 330.115,01  EUR, od tega:  
▪ za vzhodno kohezijsko regijo 198.069,00 EUR, od tega: 

− 158.455,21 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-EU (80,00 %) in 

− 39.613,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %), 

▪ za zahodno kohezijsko regijo 132.046,01 EUR, od tega: 
− 105.636,81 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in 

spodbujanje prožnih oblik učenja -14-20-Z-EU (80,00 %) in 
26.409,20 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 
oblik učenja -14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 
se besedilo po spremembi glasi: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Sklad Regija Vir financiranja Leto 1 -2017 Leto 2 - 2018 
Leto 3 - 

2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS 
VZHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150044 )  
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
EU 

676.186,35   574.978,66   331.846,34   303.378,90   148.410,04   131.239,23   2.166.039,52   

ESS 
ZAHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
EU 

426.790,93   407.319,12   221.230,90   202.252,60   98.940,02   87.492,82   1.444.026,39   



 

 

16 

ESS 
VZHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   82.961,59   75.844,73   37.102,51   32.809,80   541.509,89   

ESS 
ZAHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
slovenska 
udeležba 

106.697,73   101.829,78   55.307,72   50.563,15   24.735,01   21.873,21   361.006,60   

Skupaj EU 1.102.977,28   982.297,78   553.077,24   505.631,50   247.350,06   218.732,05   3.610.065,91   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   138.269,31   126.407,88   61.837,52   54.683,01   902.516,49   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   414.807,93   379.223,63   185.512,55   164.049,03   2.707.549,41   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   276.538,62   252.815,75   123.675,03   109.366,03   1.805.032,99   

Skupaj na leto 1.378.721,60   1.227.872,23   691.346,55   632.039,38   309.187,58   273.415,06   4.512.582,40   

 
 

13. 12. 
2019 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.588,05 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Sklad Regija Vir financiranja Leto 1 -2017 Leto 2 - 2018 
Leto 3 - 

2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS 
VZHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150044 )  
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
EU 

676.186,35   574.978,66   331.846,34   303.378,90   148.410,04   131.239,23   2.166.039,52   

ESS 
ZAHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
EU 

426.790,93   407.319,12   221.230,90   202.252,60   98.940,02   87.492,82   1.444.026,39   

 



 

 

17 

ESS 
VZHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   82.961,59   75.844,73   37.102,51   32.809,80   541.509,89   

ESS 
ZAHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
slovenska 
udeležba 

106.697,73   101.829,78   55.307,72   50.563,15   24.735,01   21.873,21   361.006,60   

Skupaj EU 1.102.977,28   982.297,78   553.077,24   505.631,50   247.350,06   218.732,05   3.610.065,91   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   138.269,31   126.407,88   61.837,52   54.683,01   902.516,49   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   414.807,93   379.223,63   185.512,55   164.049,03   2.707.549,41   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   276.538,62   252.815,75   123.675,03   109.366,03   1.805.032,99   

Skupaj na leto 1.378.721,60   1.227.872,23   691.346,55   632.039,38   309.187,58   273.415,06   4.512.582,40   

 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.582,40 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Sklad Regija Vir financiranja 
Leto 1 -

2017 
Leto 2 - 

2018 
Leto 3 - 

2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS VZHOD 

Podpora Unije 
(PP 150044 ) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
EU 

676.186,35   574.978,66   437.148,38   198.076,86   148.410,04   131.239,23   2.166.039,52   

ESS ZAHOD 

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
EU 

426.790,93   407.319,12   291.432,26   132.051,24   98.940,02   87.492,82   1.444.026,39   

ESS VZHOD 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   109.287,10   49.519,22   37.102,51   32.809,81   541.509,90   

ESS ZAHOD 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  

106.697,73   101.829,78   72.858,06   33.012,81   24.735,01   21.873,20   361.006,59   
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(PP 150047) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
slovenska 
udeležba 

Skupaj EU 
1.102.977,

28   
982.297,78   728.580,64   330.128,10   247.350,06   218.732,05   3.610.065,91   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   182.145,16   82.532,03   61.837,52   54.683,01   902.516,49   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   546.435,48   247.596,08   185.512,55   164.049,04   2.707.549,42   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   364.290,32   165.064,05   123.675,03   109.366,02   1.805.032,98   

Skupaj na leto 
1.378.721,

60   
1.227.872,

23   
910.725,80   412.660,13   309.187,58   273.415,06   4.512.582,40   

 

13. 12. 
2019 

Sprememba v III. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 

1. Ko naletite na problem 

 
− preglejte odgovore na pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni 

strani sklada http://www.sklad-kadri.si/  ali 

 

▪ pokličite svetovalca sklada na telefon: 01 434 10 81 ali 

▪ pošljite vprašanje po e-pošti na naslov dir@sklad-kadri.si  

 
se besedilo po spremembi glasi: 
 

2. Ko naletite na problem 

 
− preglejte odgovore na pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni 

strani sklada http://www.sklad-kadri.si/  ali 

 

▪ pokličite svetovalca sklada na telefon: 01 434 58 76 ali 

▪ pošljite vprašanje po e-pošti na naslov dir@sklad-kadri.si  

 
 

 

13. 12. 
2019 
 

Sprememba obrazca »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.«, v 
točki IV. Izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo: 
 
Namesto besedila: 
 
Za pravilnost podatkov v svoji vlogi prevzemam vso kazensko in materialno 
odgovornost. Spodaj podpisani prijavitelj/prijaviteljica pod materialno in 
kazensko odgovornostjo izjavljam, da: 

1. sem pred programom, za katerega uveljavljam šolnino na tem javnem 
razpisu, imel/a zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo; 

2. sem stroške, ki jih uveljavljam na tem razpisu, poravnal/a iz lastnih 
sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge 
pravne osebe in do sedaj nisem uveljavljal/a oziroma nisem imel/a 
povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge 
pravne osebe; 

 

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:dir@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/
mailto:dir@sklad-kadri.si
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3. s podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel/a 
v vlogi; 

4. s podpisom dovoljujem, da sklad obdeluje moje podatke za pošiljanje 
povabil na različna srečanja, prireditve, in podobno, ki jih organizira sklad, 
za oglaševanje s strani sklada, za pošiljanje informacij povezanih z 
obdelavo vloge, preko pošte, elektronske pošte, telefonskih klicev in/ali 
sms/mms sporočil; 

5. nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in nisem bil obsojena na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

6. zoper mene ni bila vložena nobena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

7. z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, 
da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu u veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje 
oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno 
vlogo za Prijavo na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I. Z vašimi 
podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. 
Hranili jih bomo le toliko časa, kot bo potrebno za uresničitev namena, 
zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne 
privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov 
popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s 
sporočilom na e-naslov: dir@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 58 76. 

 
Po spremembi se besedilo glasi: 
 
Za pravilnost podatkov v svoji vlogi prevzemam vso kazensko in materialno 
odgovornost. Spodaj podpisani prijavitelj/prijaviteljica pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjavljam, da: 

1. sem pred programom, za katerega uveljavljam šolnino na tem javnem 
razpisu, imel/a zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo; 

2. sem stroške, ki jih uveljavljam na tem razpisu, poravnal/a iz lastnih 
sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge 
pravne osebe in do sedaj nisem uveljavljal/a oziroma nisem imel/a 
povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge 
pravne osebe; 

3. s podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel/a 
v vlogi; 

4. z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, 
da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu u veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje 
oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno 
vlogo za Prijavo na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I. Z vašimi 
podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. 
Hranili jih bomo le toliko časa, kot bo potrebno za uresničitev namena, 
zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne 

mailto:dir@sklad-kadri.si
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privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov 
popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s 
sporočilom na e-naslov: dir@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 434 58 76. 

 
  

12. 6. 
2020 

Sprememba v II. poglavju te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.582,40 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Sklad Regija Vir financiranja 
Leto 1 -

2017 
Leto 2 - 

2018 
Leto 3 - 

2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS VZHOD 

Podpora Unije 
(PP 150044 ) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
EU 

676.186,35   574.978,66   437.148,38   198.076,86   148.410,04   131.239,23   2.166.039,52   

ESS ZAHOD 

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
EU 

426.790,93   407.319,12   291.432,26   132.051,24   98.940,02   87.492,82   1.444.026,39   

ESS VZHOD 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 V-
slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   109.287,10   49.519,22   37.102,51   32.809,81   541.509,90   

ESS ZAHOD 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-
slovenska 
udeležba 

106.697,73   101.829,78   72.858,06   33.012,81   24.735,01   21.873,20   361.006,59   

Skupaj EU 
1.102.977,

28   
982.297,78   728.580,64   330.128,10   247.350,06   218.732,05   3.610.065,91   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   182.145,16   82.532,03   61.837,52   54.683,01   902.516,49   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   546.435,48   247.596,08   185.512,55   164.049,04   2.707.549,42   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   364.290,32   165.064,05   123.675,03   109.366,02   1.805.032,98   

Skupaj na leto 
1.378.721,

60   
1.227.872,

23   
910.725,80   412.660,13   309.187,58   273.415,06   4.512.582,40   

 
se besedilo po spremembi glasi: 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 
4.512.582,26 EUR. 

 

mailto:dir@sklad-kadri.si


 

 

21 

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po 
posameznih proračunskih letih je naslednja: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Skla
d 

Regija Vir financiranja Leto 1 -2017 Leto 2 - 2018 
Leto 3 - 

2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS 
VZHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150044 )  
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-
14-20 V-EU 

676.186,35   574.978,66   437.148,31   342.076,86   4.410,04   131.239,23   2.166.039,45   

ESS 
ZAHO

D 

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-
14-20 Z-EU 

426.790,93   407.319,12   291.432,22   228.051,24   2.940,03   87.492,82   1.444.026,36   

ESS 
VZHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-
14-20 V-slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   109.287,08   85.519,22   1.102,51   32.809,81   541.509,88   

ESS 
ZAHO

D 

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-
14-20 Z-slovenska 
udeležba 

106.697,73   101.829,78   72.858,05   57.012,81   735,00   21.873,20   361.006,57   

Skupaj EU 
1.102.977,2

8   
982.297,78   728.580,53   570.128,10   7.350,07   218.732,05   3.610.065,81   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   182.145,13   142.532,03   1.837,51   54.683,01   902.516,45   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   546.435,39   427.596,08   5.512,55   164.049,04   2.707.549,33   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   364.290,27   285.064,05   3.675,03   109.366,02   1.805.032,93   

Skupaj na leto 
1.378.721,6

0   
1.227.872,23   910.725,66   712.660,13   9.187,58   273.415,06   4.512.582,26   

 



 

 
22 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah 
učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: 
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) 
posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: programi): 
 
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, 

vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja, 
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem 

izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,  
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s 

spričevalom o poklicni maturi, 
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi, 
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi, 
f. maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,  
g. poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi, 
h. mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,  
i. delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o 

poslovodskem oziroma delovodskem izpitu. 
 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo 
šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. Prednost 
pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega 
uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob 
vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 
 
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 30. 9. 2022 zaključili programe od a. do 
i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 
poravnali šolnino za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma 
poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje od 2014 
do 30. 9. 2022. 
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II. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 4.512.582,26 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih 
proračunskih letih je naslednja: 
 

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR) 

Sklad Regija 
Vir 

financiranja 
Leto 1 -2017 

Leto 2 - 
2018 

Leto 3 - 2019 
Leto 4 - 

2020 
Leto 5 - 

2021 
Leto 6 - 

2022 
Skupaj 

ESS VZHOD 

Podpora 
Unije (PP 
150044 ) 
Izboljšanje 
kompetenc 
in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-
20 V-EU 

676.186,35   574.978,66   437.148,31 342.076,86   4.410,04   131.239,23   2.166.039,45   

ESS ZAHOD 

Podpora 
Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje 
kompetenc 
in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-
20 Z-EU 

426.790,93   407.319,12   291.432,22 228.051,24   2.940,03   87.492,82   1.444.026,36   

ESS VZHOD 

Nacionalni 
javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje 
kompetenc 
in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-
20 V-
slovenska 
udeležba 

169.046,59   143.744,67   109.287,08 85.519,22   1.102,51   32.809,81   541.509,88   

ESS ZAHOD 

Nacionalni 
javni 
prispevek iz 
državnega 
proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje 
kompetenc 
in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-
20 Z-
slovenska 
udeležba 

106.697,73   101.829,78   72.858,05 57.012,81   735,00   21.873,20   361.006,57   

Skupaj EU 1.102.977,28   982.297,78   728.580,53 570.128,10   7.350,07   218.732,05   3.610.065,81   

Skupaj SLO 275.744,32   245.574,45   182.145,13   142.532,03   1.837,51   54.683,01   902.516,45   

Skupaj regija V SLO 845.232,94   718.723,33   546.435,39   427.596,08   5.512,55   164.049,04   2.707.549,33   

Skupaj regija Z SLO 533.488,66   509.148,90   364.290,27   285.064,05   3.675,03   109.366,02   1.805.032,93   

Skupaj na leto 1.378.721,60   1.227.872,23   910.725,66   712.660,13   9.187,58   273.415,06   4.512.582,26   
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Način delitve sredstev po regijah: KRVS 60% in KRZS 40%, skladno z opredelitvijo v točki 3.5. javnega 
razpisa. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva. 
 
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od 
likvidnostnega stanja proračuna RS. 
 
 

III. NAVODILO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
 
Pred oddajo vloge svetujemo naslednje: 
 

1. Preberite javni razpis in preverite, če izpolnjujete vse pogoje 

 
Predvsem pazite, da izpolnjujete pogoj predhodne zaključene izobrazbe, ki ne sme biti višja od srednje 
poklicne izobrazbe. 

 
Primer: 

− želim uveljavljati šolnino za izobraževalni program Zdravstveni tehnik. Pred tem sem že 

zaključil univerzitetno izobraževanje. Do sofinanciranja posledično nisem upravičen, 

− želim uveljavljati šolnino za izobraževalni program Zdravstveni tehnik. Pred tem sem 

zaključil program Bolničar-negovalec (SPI). Do sofinanciranja sem upravičen. 

 
Šolnine za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa pred šolskim letom 2014/2015 niso 
upravičene do sofinanciranja. Prav tako niso upravičene do sofinanciranja šolnine za programe od h. 
do i. iz predmeta javnega razpisa, ki so bili razpisani in izvajani pred letom 2014. 
 

2. Pripravite si potrebno dokumentacijo za prijavo 

 
POPOLNA VLOGA za dodelitev sredstev mora vsebovati:  
 
1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN 

DIR I. 
 

2. Obvezne priloge k obrazcu:  
o Priloga 1: dokazilo o programu, ki ga je prijavitelj kot zadnjega zaključil pred programom, za 

katerega uveljavlja šolnino - fotokopija spričevala, 
o Priloga 2: dokazilo o zaključenem programu, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – 

fotokopija spričevala, 
o Priloga 3: dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – izpolnjen in 

podpisan obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja s priloženimi: 
a) fotokopijami računov in dokazili o plačilu stroškov izobraževanja kot je to navedeno v 

izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja ALI 
b) potrdilom šole, ki potrdi podatke v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov 

izobraževanja; 
o Priloga 4: izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, 

sofinanciranih iz ESS.  
Pred izpolnjevanjem si pripravite vse priloge, kot je to navedeno zgoraj. V kolikor vseh dokumentov oz. 
dokazil nimate, se obrnite na izobraževalno institucijo, da izdajo duplikate oz. izpolnijo potrdilo o 
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plačanih stroških. Pazite, da so iz fotokopij, ki jih prilagate, razvidni vsi podatki originala. Kot prijavitelj 
morate uporabiti izključno obrazce, ki so določeni za prijavo na javni razpis in ki se jih ne sme 
spreminjati. V primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, boste pozvani k dopolnitvi.  
 

3. Natančno izpolnite prijavne obrazce 

 
Natančno izpolnite in podpišite obrazec Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I. K 
prijavnemu obrazcu morate priložiti štiri (4) priloge, ko je to določeno v prejšnji točki. 
 
Vsaka pomanjkljivost ali napaka lahko pomeni poziv k dopolnitvi in podaljšanje reševanja vloge.  
 
Za prilogo 1 in 2 priložite dokazila o programih, kot je to navedeno v prejšnji točki in v samem obrazcu 
Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.  
 
Pri prilogi 3 v obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja prepišete podatke iz računov in dokazil 
o plačilu izobraževalnega programa, za katerega uveljavljate šolnino in ki jih prilagate kot dokazilo. 
Tabelo izpolnite tudi, če šola potrdi plačilo vseh stroškov izobraževanja (v tem primeru računov in 
dokazil o plačilu ni potrebno prilagati).  
 
Za prilogo 4 izpolnite obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, 
sofinanciranih iz ESS. Temeljni namen vprašalnika, ki je del obveznih prilog, je zbiranje podatkov o 
udeležencih, vključenih v programe evropske kohezijske politike, pri čemer se kot podlaga za dodelitev 
zaprošene šolnine upoštevajo zapisani podatki iz obrazca Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin 
DIR I. in ustrezna dokazila (priloge 1, 2 in 3).  

 
4. Vlogo oddajte v zaprti pisemski ovojnici s pravilno oznako. 

 
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim 
imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR 
I«.  

 
V primeru poziva na dopolnitev vloge, mora biti zaradi lažje in hitrejše obravnave, dopolnitev oddana 
v zaprti ovojnici, označeni s podatki o prijavitelju ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Dopolnitev vloge 
za sofinanciranje šolnin DIR I«. 

 
Predlagamo, da izrežete spodnji »okvir« in ga prilepite na ovojnico. Navedite podatke prijavitelja in v 
kvadratku ustrezno označite vloga oz. dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin DIR I. 

 



 

 

26 

 
 

5. Vlogo oddajte na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, in sicer:  
 
− osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. 

ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali 
 

− z navadno poštno pošiljko (za dan prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo) ali  
 

− s priporočeno poštno pošiljko (iz ovojnice mora biti razviden datum, ura in minuta oddaje, 
za dan prejema pa se šteje dan oddaje na pošto).  

 
Ne glede na način oddaje vloge mora biti pisemska ovojnica ustrezno označena, kot je to določeno v 
prejšnji točki. 
 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 2022 (zadnji rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je 
predvideno 5. 10. 2022. 
 
Oddaja vloge pomeni, da ste se kot prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjate.  
 

6. Ko naletite na problem 

 
− preglejte odgovore na pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani sklada 

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

▪ pokličite svetovalca sklada na telefon: 01 434 58 76 ali 

▪ pošljite vprašanje po e-pošti na naslov dir@sklad-kadri.si  

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:dir@sklad-kadri.si
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IV. DODELITEV IN IZPLAČILA ŠOLNIN  
 
Odpiranje vlog ter postopek in način izbora je določen v 13. točki javnega razpisa.  
 
Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada, po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), pri čemer bo strokovna komisija pri 
vsakem odpiranju vlog prednostno obravnavala formalno popolne vloge tistih posameznikov, ki so 
pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na javnem razpisu, imeli zaključeno največ 
osnovnošolsko izobrazbo in/ali se ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili 
stari več kot 45 let.  
 
V sofinanciranje šolnin se bodo uvrstile pravočasno oddane in formalno popolne vloge tistih 
posameznikov, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javni razpis iz 3. točke javnega razpisa. 
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR. 
 
Na podlagi predloga strokovne komisije ob odpiranju vlog izda sklad izbranim prijaviteljem posamične 
sklepe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin.  
 
Izplačila šolnin se bodo izvedla na podlagi posamičnih sklepov o dodelitvi sredstev za sofinanciranje 
šolnin. Izplačilo se izbranemu prijavitelju izvede v roku devetdeset (90) dni od prejema sklepa o 
dodelitvi sredstev. Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana na osebni bančni račun 
(TRR), odprt v Republiki Sloveniji.  
 
 

V. PRAVNO VARSTVO 
 
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso 
bila dodeljena ali pa mu niso bila dodeljena v upravičeni višini, lahko v osmih (8) dneh od prejema 
sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin poda pritožbo na sklad. Pritožba mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z 
novim, pritožbo v 15-ih dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnine. 
 
 
VI. OBRAZEC »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DIR I.« 

 
Obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.« se nahaja v ločeni PDF datoteki, ki je 
del besedila razpisne dokumentacije in obsega: 

I. Podatki o prijavitelju 
II. Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega prijavitelja 

III. Podatki o izobraževanju 
IV. Izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo 
V. Obvezne priloge 
- Priloga 3 
- Oprema ovojnice 
- Priloga 4: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah 

sofinanciranih iz ESS 


