145. Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in
študentov v tujini
POGOSTA VPRAŠANJA
1. Ali lahko zaprosim za štipendijo šele po zaključku študijskega obiska?
Za sredstva lahko zaprosite tudi po zaključku vašega študijskega obiska, če bodo sredstva še
na voljo. Razpis je namreč odprt do 30. 8. 2013 oziroma do porabe sredstev.
2. Ali je moja vloga popolna?
Če niste prejeli pisnega odgovora, vaša vloga še ni bila pregledana. V primeru, da vloga ni
popolna, boste prejeli pisni poziv k dopolnitvi, v katerem bo navedeno točno katera dokazila
manjkajo ter rok, do kdaj jih morate predložiti. V primeru, da je vloga popolna, boste prejeli
pisno odločbo.
3. Kakšni so pogoji za prijavo na razpis?
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so navedeni pod 3. točko 145. javnega razpisa.
4. Ali je mogoče v okviru tega razpisa zaprositi tudi za sofinanciranje udeležbe na
strokovnih usposabljanjih, konferencah ali poletnih šolah?
Če izpolnjujete VSE razpisne pogoje iz točke 3., potem lahko pridobite sredstva tudi za
udeležbo na strokovnih usposabljanjih, konferencah ali poletnih šolah.
5. Ali je nujen pogoj, da matična ustanova študijski obisk vrednoti kot del izobraževalnega
programa v Sloveniji?
Da, štipendija se lahko dodeli le za študijski obisk, ki ga slovenska izobraževalna ustanova, na
kateri je kandidat vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa. Obveznosti se lahko
priznajo kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih
kreditov ali na drug primerljiv način.
6. Ali lahko pridobim sredstva za opravljanje neplačane prakse v tujini?
Da, sredstva lahko pridobite za opravljanje prakse v tujini, vendar mora praksa potekati v
neprofitni organizaciji ali na predstavništvu Republike Slovenije v tujini, s strani gostujoče
ustanove pa ne smete prejemati plačila za svoje delo.
7. Za prakso prejemam nagrado. Ali sem upravičen tudi do štipendije za študijske obiske?
Če prejemate izključno zakonsko določeno nagrado za opravljeno delo, potem ste lahko
upravičeni tudi do štipendije za študijske obiske. Če za svoje delo prejemate plačilo, pa do
štipendije za študijske obiske niste upravičeni.
8. Prejemam državno/Zoisovo štipendijo. Ali sem upravičen tudi do štipendije za študijske
obiske?
Razpis določa, da kandidat poleg štipendije za študijske obiske hkrati ne sme prejemati katere
od drugih štipendij iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, ki so namenjene izključno
študijskemu obisku v tujini. Lahko pa prejema npr. državno, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo,
saj so le-te namenjene celotnemu izobraževanju in se ne dodelijo izključno za študijski obisk.
Zoisovi štipendisti, ki uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije pri Zavodu za zaposlovanje, pa

imajo možnost zaprositi še za poseben dodatek za izmenjavo v tujini. Če zavodski zoisovi
štipendisti želijo prejeti skladovo štipendijo za študijske obiske, potem za ta dodatek pri
Zavodu za zaposlovanje ne smejo zaprositi.
9. Koliko znaša višina štipendije?
Osnovna štipendija znaša 70,00 EUR na teden, štipendija za potne stroške pa 500,00 EUR.
Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein,
Norveško, Švico, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo,
Albanijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni
upravičen.
10. Kdaj lahko pričakujem odločitev?
Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku mora sklad izdati odločbo najkasneje v
dveh mesecih od prejema popolne vloge.
11. Kdaj lahko pričakujem pogodbo?
Po dokončnosti odločbe oz. po preteku 15 dnevnega pritožbenega roka sklad izbranim
kandidatom pošlje v podpis pogodbo.
12. Kdaj se izvrši nakazilo sredstev?
Nakazilo sredstev se izvrši praviloma v roku osmih dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
13. Katera dokazila moram oddati po zaključku študijskega obiska in kdaj jih moram
predložiti?
Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti:
poročilo o študijskem obisku (obrazec za poročilo je del razpisne dokumentacije),
originalno potrdilo gostujoče izobraževalne ustanove o trajanju mobilnosti z navedbo
točnega datuma začetka in zaključka študijskega obiska, ki je izdano ob zaključku
študijskega obiska,
potrdilo o opravljenih obveznostih.
14. Ali lahko dokazila pošljem skenirana po elektronski pošti?
NE. Dokazila je potrebno poslati po navadni pošti.
15. Ali se lahko večkrat prijavim na razpis za različne študijske obiske?
Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do
sredstev po tem razpisu ni upravičen kandidat, ki je bil že več kot enkrat upravičen do
štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada za študijske obiske iz preteklih let.

