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Poštna št.

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča Naslov na katerega želim prejemati obvestila 

Stacionarna številka

Kontaktni podatki vlagatelja

GSM številka

Davčna številka

Banka in TRR vlagatelja

TRR račun         SI 56

Ime in priimek 

Naslov in hišna številka 

Kraj 

Občina

Kraj 

Naslov in hišna številka 

Občina

Banka vlagateljaElektronski naslov (e-mail)

Poštna št.

I. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA JAVNO POVABILO  
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta 2007-2013

nižje poklicno izobraževanje (NPI) delovodski izpit 

poklicno tehnično izobraževanje (PTI)
poklicni tečaj poslovodski izpit

mojstrski izpit
srednje poklicno izobraževanje (SPI)

srednje strokovno izobraževanje (SSI)

maturitetni tečaj 

Vrsta srednješolskega izobraževanja, ki ga uveljavljam:

Izobraževalna organizacija Izobraževalni program 

ugodenega sklepa:Sredstva sem že prejel/a na javnem povabilu Zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja za šolska leta 2007-2010:

DA, želim uveljavljati razliko, do katere sem upravičen po javnem povabilu  
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta 2007-2013.

NE, za sofinanciranje šolnine se prijavljam prvič.

Znesek vseh prejetih sredstev:

Podatki o dosedanjem sofinanciranju  

  11046 - 

Številka

Predhodno zaključen izobraževalni program Predhodno zaključena stopnja izobrazbe 

EUR

II. PODATKI O ŠOLANJU 
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Namen računa  
  
  

 (b)

V posamezna polja izpolnite naslednje podatke: 
  
(a)  Šolsko leto - navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine  2007-2013. 
(b) Namen računa - v stolpcu opredelite, če uveljavljate MI (mojstrski izpit), DI (delovodski izpit), PI (poslovodski izpit), POM 
(poklicna matura), ZI (zaključni izpit), SM (splošna matura),  oziroma če uveljavljate stroške za letnik ali po IN (individualnem 
načrtu), IZPIT (posamezni izpit v samoizobraževanju). 
(c)  Številka računa - navedite številko računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija. 
(d)  Datum izdaje računa -  navedite datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija. 
(e)  Datum plačila računa - navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih vnesite tak račun večkrat.  
(f)   Znesek računa - navedite znesek računa iz katerega uveljavljate stroške izobraževanja.  
(g)  Znesek, ki ga uveljavljam - navedite znesek, ki ga želite uveljavljati za sofinanciranje oziroma znesek posameznega obroka 
(to je celoten znesek računa ali del računa), od katerega bo komisija dodelila 90%.upravičenih stroškov. 
  
* OBROČNO PLAČEVANJE - če vam je bil izdan en račun, katerega ste odplačevali v obrokih, v stolpec (c), (d) in (f ) vpišete vsak 
obrok posebej. V stolpec (c) in (d) ta račun vpišete tolikokrat, kolikor obrokov ste plačali. V stolpec (e) vpišete datume plačil 
posameznega obroka.  V stolpcu (f) vedno vpišete celoten znesek računa. V stolpec (g), vpišite znesek posameznega obroka. 

Znesek,   
ki ga 

uveljavljam 
 (g)

Datum 
plačila 
računa 

 (e)

Številka 
 računa  

  
(c)

Znesek   
računa  

(f)

Datum 
izdaje  

 računa 
 (d)

Šolsko leto  
  
  

 (a)

III. PREDMET SOFINANCIRANJA
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III. PREDMET SOFINANCIRANJA

Datum 
plačila 
računa 

 (e)

Številka 
 računa  

  
(c)

Znesek   
računa  

  
(f)

Znesek,     
ki ga 

uveljavljam 
 (g)

Namen računa  
  
  

 (b)

Datum izdaje 
 računa 

  
(d)

Šolsko leto  
  
  

 (a)

V posamezna polja izpolnite naslednje podatke: 
  
(a)  Šolsko leto - navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine (2007-2013). 
(b) Namen računa - v stolpcu opredelite, če uveljavljate MI (mojstrski izpit), DI (delovodski izpit), PI (poslovodski izpit), POM 
(poklicna matura), ZI (zaključni izpit), SM (splošna matura),  oziroma če uveljavljate stroške za letnik ali po IN (individualnem 
načrtu), IZPIT (posamezni izpit v samoizobraževanju). 
(c)  Številka računa - navedite številko računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija. 
(d)  Datum izdaje računa - navedite datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija. 
(e)  Datum plačila računa - navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih vnesite tak račun večkrat.  
(f)   Znesek računa - navedite  znesek računa iz katerega uveljavljate stroške izobraževanja.  
(g)  Znesek, ki ga uveljavljam - navedite znesek, ki ga želite uveljavljati za sofinanciranje oziroma znesek posameznega obroka 
(to je celoten znesek računa ali del računa), od katerega bo komisija dodelila 90%.upravičenih stroškov. 
  
* OBROČNO PLAČEVANJE - če vam je bil izdan en račun, katerega ste odplačevali v obrokih, v stolpec (c), (d) in (f ) vpišete vsak 
obrok posebej. V stolpec (c) in (d) ta račun vpišete tolikokrat, kolikor obrokov ste plačali. V stolpec (e) vpišete datume plačil 
posameznega obroka.  V stolpcu (f) vedno vpišete celoten znesek računa. V stolpec (g), vpišite znesek posameznega obroka.
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V. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse sledeče pogoje:

Da sem državljan/ka Republike Slovenije. 
  
Da sem ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za 
katerega uveljavljam sofinanciranje stroškov, dopolnil/la od 25 do 64 let. 
  
Da uveljavljam stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja. 
  
Da uveljavljam stroške izobraževanja, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013. 
  
Da sem stroške za katere uveljavljajam sofinanciranje, poravnal/a z lastnimi sredstvi in za te stroške nisem 
prejel/a sofinanciranja iz drugih virov. 
  
Da višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov za isti letnik oz. za iste opravljene predpisane 
obveznosti. 
  
Da so vse navedbe, ki sem jih podal/a v tej vlogi resnične in da ustrezajo dejanskemu stanju. 
  
Da se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov. 
  
Da za namen Javnega povabila za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja  v 
obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013  dovoljujem 
Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, pridobitev podatkov  te izjave iz uradnih evidenc.

Kraj:

Datum: 

Ime in priimek vlagatelja

Podpis vlagatelja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stran 4 od 4

Skupaj (g) znesek vloge za sofinanciranje EUR

IV. SKUPNI ZNESEK

V celoti izpolnjen prijavni obrazec lahko najprej z gumbom »pošljite po e-pošti« pošljete po elektronski pošti 
na naslov: zip@sklad-kadri.si.  

Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno obvezno natisniti in podpisati ter z ostalo zahtevano 
dokumentacijo poslati po pošti ali osebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
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Žig sklada:

Pošiljatelj  
(Ime, priimek in naslov vlagatelja) 

Prejemnik: 
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

RAZVOJ KADROV IN  ŠTIPENDIJE 
DUNAJSKA 22 

1000 LJUBLJANA

Vloga za javno povabilo za sofinanciranje 
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja za šolska leta 2007-2013

Spodnjo (ustrezno izpolnjeno) tabelo izrežete in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Polje vlagatelj lahko 
izpolnite v elektronski obliki preden obrazec natisnete. (Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.)

Vloga Dopolnitev vloge
(vlagatelj ustrezno obkroži / označi)

NE  ODPIRAJ -

VII. OPREMA OVOJNICE 

ustrezno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;  
fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu (javno veljavno spričevalo, obvestilo o uspehu ali obvestilo 
uspehu pri izpitu, izpis iz evidence za obvestilo o uspehu ali letno spričevalo); 
fotokopijo/e računa/ov za izobraževanje (račun kot računovodska listina mora biti podpisan s strani odgovorne 
osebe v izobraževalni organizaciji); 
fotokopijo/e dokazil/a o plačilu računov (npr.: potrjen odrezek položnice, blagajniški prejemek, potrdilo o 
vplačilu, izpis iz TRR ); 
izjava o plačniku računa (potrebna samo v primeru, ko je tretja oseba v imenu vlagatelja plačala stroške 
izobraževanja); 
fotokopija prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje obveznosti (velja za leto 
2013 glej podrobnejši opis  javno povabilo točka 9 "rok prijave");  

Popolna vloga mora vsebovati:

-
-

-

-

-

-

VI. OPREMA VLOGE 
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Naslov stalnega prebivališča
Naslov na katerega želim prejemati obvestila 
Kontaktni podatki vlagatelja
Banka in TRR vlagatelja
I. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU 
PRIJAVNI OBRAZEC ZA JAVNO POVABILO 
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta 2007-2013
Vrsta srednješolskega izobraževanja, ki ga uveljavljam:
Sredstva sem že prejel/a na javnem povabilu Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta 2007-2010:
Podatki o dosedanjem sofinanciranju  
  11046 - 
Številka
EUR
II. PODATKI O ŠOLANJU 
Stran 1 od  4
Stran 2 od  4 
Namen računa 
 
 
 (b)
V posamezna polja izpolnite naslednje podatke:
 
(a)  Šolsko leto - navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine  2007-2013.
(b) Namen računa - v stolpcu opredelite, če uveljavljate MI (mojstrski izpit), DI (delovodski izpit), PI (poslovodski izpit), POM (poklicna matura), ZI (zaključni izpit), SM (splošna matura),  oziroma če uveljavljate stroške za letnik ali po IN (individualnem načrtu), IZPIT (posamezni izpit v samoizobraževanju).
(c)  Številka računa - navedite številko računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija.
(d)  Datum izdaje računa -  navedite datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija.
(e)  Datum plačila računa - navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih vnesite tak račun večkrat. 
(f)   Znesek računa - navedite znesek računa iz katerega uveljavljate stroške izobraževanja. 
(g)  Znesek, ki ga uveljavljam - navedite znesek, ki ga želite uveljavljati za sofinanciranje oziroma znesek posameznega obroka (to je celoten znesek računa ali del računa), od katerega bo komisija dodelila 90%.upravičenih stroškov.
 
* OBROČNO PLAČEVANJE - če vam je bil izdan en račun, katerega ste odplačevali v obrokih, v stolpec (c), (d) in (f ) vpišete vsak obrok posebej. V stolpec (c) in (d) ta račun vpišete tolikokrat, kolikor obrokov ste plačali. V stolpec (e) vpišete datume plačil posameznega obroka.  V stolpcu (f) vedno vpišete celoten znesek računa. V stolpec (g), vpišite znesek posameznega obroka. 
Znesek,    ki ga uveljavljam
 (g)
Datum plačila računa
 (e)
Številka
 računa 
 
(c)
Znesek  
računa 
(f)
Datum izdaje 
 računa
 (d)
Šolsko leto 
 
 
 (a)
III. PREDMET SOFINANCIRANJA
Stran 3 od 4
III. PREDMET SOFINANCIRANJA
Datum plačila računa
 (e)
Številka
 računa 
 
(c)
Znesek  
računa 
 
(f)
Znesek,       ki ga uveljavljam
 (g)
Namen računa 
 
 
 (b)
Datum izdaje 
 računa
 
(d)
Šolsko leto 
 
 
 (a)
V posamezna polja izpolnite naslednje podatke:
 
(a)  Šolsko leto - navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine (2007-2013).
(b) Namen računa - v stolpcu opredelite, če uveljavljate MI (mojstrski izpit), DI (delovodski izpit), PI (poslovodski izpit), POM (poklicna matura), ZI (zaključni izpit), SM (splošna matura),  oziroma če uveljavljate stroške za letnik ali po IN (individualnem načrtu), IZPIT (posamezni izpit v samoizobraževanju).
(c)  Številka računa - navedite številko računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija.
(d)  Datum izdaje računa - navedite datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija.
(e)  Datum plačila računa - navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih vnesite tak račun večkrat. 
(f)   Znesek računa - navedite  znesek računa iz katerega uveljavljate stroške izobraževanja. 
(g)  Znesek, ki ga uveljavljam - navedite znesek, ki ga želite uveljavljati za sofinanciranje oziroma znesek posameznega obroka (to je celoten znesek računa ali del računa), od katerega bo komisija dodelila 90%.upravičenih stroškov.
 
* OBROČNO PLAČEVANJE - če vam je bil izdan en račun, katerega ste odplačevali v obrokih, v stolpec (c), (d) in (f ) vpišete vsak obrok posebej. V stolpec (c) in (d) ta račun vpišete tolikokrat, kolikor obrokov ste plačali. V stolpec (e) vpišete datume plačil posameznega obroka.  V stolpcu (f) vedno vpišete celoten znesek računa. V stolpec (g), vpišite znesek posameznega obroka.
V. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse sledeče pogoje:
Da sem državljan/ka Republike Slovenije.
 
Da sem ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za katerega uveljavljam sofinanciranje stroškov, dopolnil/la od 25 do 64 let.
 
Da uveljavljam stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja.
 
Da uveljavljam stroške izobraževanja, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013.
 
Da sem stroške za katere uveljavljajam sofinanciranje, poravnal/a z lastnimi sredstvi in za te stroške nisem prejel/a sofinanciranja iz drugih virov.
 
Da višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov za isti letnik oz. za iste opravljene predpisane obveznosti.
 
Da so vse navedbe, ki sem jih podal/a v tej vlogi resnične in da ustrezajo dejanskemu stanju.
 
Da se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov.
 
Da za namen Javnega povabila za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja  v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013  dovoljujem Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, pridobitev podatkov  te izjave iz uradnih evidenc.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stran 4 od 4
EUR
IV. SKUPNI ZNESEK
V celoti izpolnjen prijavni obrazec lahko najprej z gumbom »pošljite po e-pošti« pošljete po elektronski pošti na naslov: zip@sklad-kadri.si. 
Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno obvezno natisniti in podpisati ter z ostalo zahtevano dokumentacijo poslati po pošti ali osebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
Žig sklada:
Pošiljatelj 
(Ime, priimek in naslov vlagatelja) 
Prejemnik:   
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
RAZVOJ KADROV IN  ŠTIPENDIJE 
DUNAJSKA 22     
1000 LJUBLJANA
Vloga za javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta 2007-2013
Spodnjo (ustrezno izpolnjeno) tabelo izrežete in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Polje vlagatelj lahko izpolnite v elektronski obliki preden obrazec natisnete. (Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.)
(vlagatelj ustrezno obkroži / označi)
NE  ODPIRAJ -
VII. OPREMA OVOJNICE 
ustrezno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec; 
fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu (javno veljavno spričevalo, obvestilo o uspehu ali obvestilo uspehu pri izpitu, izpis iz evidence za obvestilo o uspehu ali letno spričevalo);
fotokopijo/e računa/ov za izobraževanje (račun kot računovodska listina mora biti podpisan s strani odgovorne osebe v izobraževalni organizaciji);
fotokopijo/e dokazil/a o plačilu računov (npr.: potrjen odrezek položnice, blagajniški prejemek, potrdilo o vplačilu, izpis iz TRR );
izjava o plačniku računa (potrebna samo v primeru, ko je tretja oseba v imenu vlagatelja plačala stroške izobraževanja);
fotokopija prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje obveznosti (velja za leto 2013 glej podrobnejši opis  javno povabilo točka 9 "rok prijave");  
Popolna vloga mora vsebovati:
-
-
-
-
-
-
VI. OPREMA VLOGE 
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