
 

 

 

 

 

 

 

Pogosta vprašanja na »Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 

2012/2013« (Ur. l. RS, št. 6/2011) 

 
 
 
 
1. Kaj mora vsebovati popolna vloga? 

 
Popolna vloga mora vsebovati: 

 
 izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (točka III. priloge k navodilom za prijavo); ORIGINAL 

 dokazila o upravičenih stroških (fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu, 

fotokopijo/e računa/ov za izobraževanje, fotokopijo/e dokazilo/a o plačilu šolnine);  

 izjavo  plačnika (le v primeru, kadar je stroške šolnine v imenu vlagatelja plačala tretja oseba); 

ORIGINAL 

 Izjema: fotokopijo prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje 

obveznosti (za podrobnejši opis glej točko 9 Javnega povabila, »Rok prijave«). FOTOKOPIJA 

 
Dokumentacija mora biti zložena ter označena po vrstnem redu kot je določeno v 4. točki drugega 
(II.) poglavja Navodil k prijavi (»Kaj mora vsebovati popolna vloga«). 
 
Opozorilo: V kolikor ne bodo izpolnjeni vsi zahtevani elementi vloge ali bodo izpolnjeni nepravilno, 
bo strokovna komisija odločila na podlagi podatkov iz vloge oziroma bo vlagatelja pozvala k 
dopolnitvi.  

 
 

2. Kako mora biti pravilno opremljena ovojnica? 

 
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim imenom in naslovom vlagatelja ter vidno 
oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 
2007–2013«. 

 

V primeru poziva za dopolnitev vloge morajo biti dopolnitve označene s polnim imenom in naslovom 
vlagatelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–2013«. 

 

Vloga lahko vlagatelj odda po pošti na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 
22, 1000 Ljubljana, ali osebno v glavni pisarni v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. do 12. 
ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure), najkasneje do zadnjega dne roka, ki je naveden za prijavo. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko. 



 

 

 

 

 

 

Vlagateljem svetujemo, da na ovojnico prilepijo že pripravljeno tabelo (Prijavni obrazec, VII 
Oprema ovojnice), katero je potrebno predhodno izpolniti s podatki vlagatelja ter označiti ali gre za 
vlogo ali dopolnitev vloge. 

 
 

3. Katera so dokazila o plačilu računa? 

 
Dokazila o plačilu so sledeča: 

 

 potrjeni odrezek položnice (v kolikor ste račun plačali na banki ali pošti);  

 blagajniški prejemek izobraževalne inštitucije (v kolikor ste račun plačali z gotovino pri 
izobraževalni inštituciji); 

 izpis iz elektronske banke (pri tem bodite pozorni, da izpišete potrdilo na katerem je nalog 
»izvršen« in ne »v potrjevanju«, ter da je jasno razvidno iz katere spletne strani je natisnjen); 

 izpis iz TRR vlagatelja za dan, ko je bil račun za plačan - pri tem lahko nazive ostalih aktivnosti 
prekrijete (npr. plačilo elektrike, prejem osebnega dohodka,…), zneski plačila računa in 
številka TRR na katerega ste znesek nakazali pa morajo biti vidni; 

 izpis iz TRR izobraževalne inštitucije za dan, ko je prejela nakazilo vlagatelja - pri tem lahko 
nazive ostalih aktivnosti prekrijete (npr. plačilo elektrike, plačilo najemnine,…), zneski pa 
morajo biti vidni.  

To morate storiti za vsak obrok plačila, če ste znesek šolnine plačevali v obrokih. V vlogi oz. dopolnitvi 
vloge priložite FOTOKOPIJO dokazil o plačilu. 

 
 
4. Ali sem po novem javnem povabilu ZIP 2007-2013 upravičen/-a do sofinanciranja razlike, saj se 

sedaj sofinancira 90% vseh upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti 
srednješolskega izobraževanja odraslih? 

 
 

Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na Javno povabilo za 
sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 
2008/2009 in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 47/10). Če so finančna sredstva že prejeli na 
podlagi omenjenega javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike 
sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi javnega povabila ZIP 2007-2013.  

 

Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko sredstev v okviru tega javnega povabila, morajo poslati novo 
vlogo, ki vsebuje celotno dokumentacijo, kot je določeno 4. točki drugega (II.) poglavja navodil 
javnega povabila »Kaj mora vsebovati popolna vloga«.  

 



 

 

 

 

 

 

Primer: Na podlagi Javnega povabila za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 sem že prejel/-a sofinancirana 
sredstva za 1. letnik programa Ekonomski tehnik (PTI) v skupnem znesku 600,00 EUR. Celotni 
stroški izobraževanja za 1. letnik pa so znašali 1.000,00 EUR.   
 
Na podlagi zgoraj navedenih podatkov, je vlagatelj ob izpolnjevanju vseh pogojev in priloženih vseh 
ustreznih dokazilih o upravičenih stroških, upravičen do sofinanciranja razlike v znesku 300,00 EUR. 

Izračun: (1.000,00 EUR* 0,9) - 600,00 EUR= 300,00 EUR 

 
 
5. Na podlagi vloge na Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 

primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 
47/10) sem že prejel/-a sofinancirano izobraževanje 4. letnika programa Prometni tehnik (SSI) 
in poklicne mature v skupnem znesku 700,00 EUR. Do 3. letnika nisem bil/-a upravičen/-a. 
Sedaj bi želel/-a uveljavljati razliko za 4. letnik in POM, da katere sem upravičen/-a po novem 
javnem povabilu ter celoten 3. letnik.  

         
Ali moram vlogo oddati za vsak posamezni letnik ali lahko posredujem celotno dokumentacijo         
v eni vlogi? 
 

V novi vlogi, ki vsebuje celotno dokumentacijo, uveljavljajte stroške celotnega izobraževanja. To 
pomeni, da v eni vlogi (v eni pisemski ovojnici) lahko oddate celotno dokumentacijo skupaj za 3. in 4. 
letnik programa Prometni tehnik (SSI) ter za poklicno maturo. 

 
 
6. Ali so stroški nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) upravičeni strošek po tem javnem 

povabilu? 
 
Predmet javnega povabila je sofinanciranje 90 % upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene 

obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih (nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, 

srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za: 

 opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih; 

 zaključeno izobraževanje; 

 opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit; 

 priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom; 

 diferencialne izpite; 

 opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem 

izobraževalnem načrtu; 

 opravljen maturitetni ali poklicni tečaj. 

 
Stroški NPK niso upravičeni stroški po tem javnem povabilu. 

 
 



 

 

 

 

 

 

7. V šolskem letu sem uspešno zaključil/-a izobraževanje po programu KOMERCIALIST (VI. 
stopnja). Ali lahko oddam vlogo na javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013? 

 
 
Omenjeno javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v 
šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013 (Uradni list RS št. 6/2011) je namenjeno sofinanciranju šolnin 
do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja.   

 

Na naši spletni strani (www.sklad-kadri.si) se lahko prijavite na e-novice (desna polovica ekrana) in 
tako boste brezplačno prejemali elektronska sporočila o objavljenih javnih razpisih za pretekli teden. 
Na ta način boste najbolj ažurno obveščeni o objavi javnih razpisov. 

 

 

8. V šolskem letu 2010/2011 sem se vpisal/-a v program Tehnik - optik (V. stopnja). Program traja 
1 leto (prekvalifikacija). Ali lahko vlogo oddam sedaj (ko še nimam opravljenih vseh izpitov) ali 
je potrebno počakati do zaključka programa?  

 

Kot vlagatelj lahko upravičene stroške uveljavljate na dva načina: 

 po posameznem šolskem letu/letniku, ki mora odražati osebni izobraževalni načrt  ali kot  

 zaključeno izobraževanje. 

 

 

9. V šolskem letu 2011/2012 se bom vpisal/-a v program Predšolska vzgoja (srednje strokovno 
izobraževanje). Ali lahko vlogo oddam že sedaj? 

 

Na javno povabilo se lahko prijavijo oziroma uveljavljajo sofinanciranje šolnin fizične osebe, ki 
izpolnjujejo navedene pogoje (točka 4 javnega povabila):  

 da so državljani Republike Slovenije; 

 da ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za 

katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnijo od 25 do 64 let; 

 da uveljavljajo stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja; 

 da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008, 2008/2009 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013; 

 da so stroške, za katere uveljavljajo sofinanciranje, poravnali z lastnimi sredstvi in za te stroške 

niso prejeli sredstev iz drugih virov; 

 da so stroški dokazljivi in neposredno povezani z izvajanjem programa zmanjševanje 

izobrazbenega primanjkljaja in so priložena ustrezna dokazila o upravičenih stroških (glej 

poglavje Popolna vloga); 

 da je račun za šolnino plačan in storitev opravljena znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 
1. januarja 2007 do 31. avgusta 2013; 

 da so vsi stroški v skladu z določbami iz uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES in 
1083/2006/ES. 

 

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


 

 

 

 

 

 

Kot vlagatelj lahko upravičene stroške uveljavljate na dva načina: 

 po posameznem šolskem letu/letniku, ki mora odražati osebni izobraževalni načrt ali kot  

 zaključeno izobraževanje. 

 


