
 

 

 
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (DIR I.) 

(235. javni razpis) 
 
Sklad bo na vaša pogosta vprašanja, povezana z javnim razpisom za sofinanciranje šolnin za 
dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis), odgovarjal tudi preko e-naslova dir@sklad-kadri.si. 
Odgovore na vprašanja se bo objavljalo sproti na spletni strani sklada. Svetujemo vam, da redno 
obiskujete spletno stran in v dokumentu »Pogosta vprašanja in odgovori« preverite zadnji 
datum objave ter tako poskrbite, da ste o dodatnih pojasnilih v zvezi z razpisom pravočasno in 
ustrezno informirani. 
 
Povezava do javnega razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n 
/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/ 
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1. Kakšni so razpisni pogoji in kje lahko dobim obrazec? 

 
ODGOVOR: 
Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje (3. točka javnega 
razpisa): 

- je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino po tem razpisu imel zaključeno največ 
srednjo poklicno izobrazbo; 

- je zaključil srednješolsko izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa do 30. 
9. 2022 (programi nižjega poklicnega izobraževanja – NPI, programi srednjega poklicnega 
izobraževanja – SPI, programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja – 
SSI, programi poklicno-tehniškega izobraževanja – PTI, programi gimnazije in opravljanje 
splošne mature, maturitetni tečaji, poklicni tečaji, mojstrski izpiti, delovodski in 
poslovodski izpiti); 

- uveljavlja šolnino za prej omenjene programe za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 razen za 
mojstrske, delovodske in poslovodske izpite, kjer lahko uveljavlja stroške izobraževanja za 
obdobje od 2014 do 2012 (leto 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); 

- je v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 plačal za zaključen program  
- 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. imel povrnjene 
tovrstne stroške iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe. 

 
Prijavni obrazec, skupaj z Vprašalnikom za spremljanje podatkov o udeležencih na 
operacijah, sofinanciranih iz ESS najdete na spletni strani sklada, na naslovu: 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinancira 
nje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/. 
 

 
 
2. V šolskem letu 2015/16 sem opravljal/-a poklicni tečaj in s tem prekvalifikacijo na 

srednješolski ravni, za katero sem se odločil/-a, da si povečam zaposlitvene možnosti. Po 
izobrazbi pa sem sicer univ. dipl. teolog. Zanima me, ali lahko kljub temu kandidiram na 
razpis? 

 
ODGOVOR: 
Ne, do sofinanciranja šolnin so upravičeni le tisti posamezniki, ki so pred programom, za 
katerega uveljavljajo šolnino po tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo 
poklicno izobrazbo ali manj in si s programom, za katerega uveljavljajo sofinanciranje 
stroškov dvignejo izobrazbeno raven. 
 

 
 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
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3. Kaj mora vsebovati popolna prijava? 

 
ODGOVOR: 
Popolna prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.«, katerega sestavna dela sta tudi  

- Izjava 1 (prijavitelj je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino po tem javnem 
razpisu imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo) in  

- 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).  
 
Prav tako pa je potrebno k prijavnemu obrazcu obvezno priložiti tudi:  

- prilogo 1 (dokazilo o programu, ki ste ga kot zadnjega zaključili pred programom, za 
katerega uveljavljate šolnino – fotokopija spričevala o zaključenem predhodnem 
izobraževanju),  

- prilogo 2 (dokazilo o zaključenem programu, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – 
fotokopija spričevala o zaključenem izobraževanju),  

- prilogo 3 (dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – 
izpolnjen in podpisan obrazec »Seznam plačanih stroškov izobraževanja  
o s priloženimi fotokopijami računov in dokazil o plačilu stroškov izobraževanja kot 

je to navedeno v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja ALI  
o potrdilom šole, ki potrdi podatke v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov 

izobraževanja.  
 

- Prav tako pa morate k prijavi obvezno priložiti prilogo 4 - v celoti izpolnjen obrazec 
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz 
ESS.  

 

 
 

4. Kako mora biti pravilno opremljena ovojnica? 

 
ODGOVOR: 
Vloga mora biti obvezno poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim imenom in naslovom 
vlagatelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I«.  
Prijaviteljem svetujemo, da na ovojnico prilepijo že pripravljeno predlogo za ovojnico 
(Prijavni obrazec – V. Oprema ovojnice), katero je potrebno predhodno izpolniti s podatki 
prijavitelja ter označiti ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. 

 
V primeru poziva za dopolnitev vloge je priporočljivo, da je ovojnica označena s podatki o 
prijavitelju in vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin DIR I.«, 
zaradi lažje in hitrejše obravnave dopolnitve. 
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Vlogo lahko oddate z navadno ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, 
ali osebno v glavni pisarni v času uradnih ur (ponedeljek, sreda ali petek od 9. do 12. ure in v 
sredo tudi od 14. do 16. ure). 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.  
 

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

razpisu? 

 
ODGOVOR: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za 
naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 

- programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o 
zaključenem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega 
izobraževanja, 

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

- programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s 
spričevalom o poklicni maturi, 

- programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o 
poklicni maturi, 

- programi gimnazije in opravljanje splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o 
splošni maturi, 

- maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi, 
- poklicni tečaji (PT), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi, 
- mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite na izpite, za katere se pridobi 

spričevalo o mojstrskem izpitu, 
- delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi 

spričevalo o poslovodskem oz. delovodskem izpitu. 
 

Glede na zgoraj navedene programe stroški NPK niso upravičeni stroški po tem javnem 
razpisu. 
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6. V šolskem letu sem uspešno zaključil/-a izobraževanje po programu KOMERCIALIST (VI. 
stopnja). Ali lahko oddam vlogo za sofinanciranje šolnin DIR I.? 

 
ODGOVOR: 
Ne. Omenjen javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. je namreč 
namenjen posameznikom, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni iz predmeta 
javnega razpisa in so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli 
zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. 

 

 
 
7. V šolskem letu 2018/2019 sem se vpisala v program Ekonomski tehnik (V. stopnja). 

Opravljene imam vse predmete razen matematike, ki jo bom opravila v šolskem letu 
2021/2022 v jeseni, tako da bom pristopila na maturo v zimskem roku.  
Zanima me ali lahko vlogo oddam že zdaj z vsemi potrdili. Ali pa moram najprej zaključiti 
šolanje? 

 
ODGOVOR: 
Ne, vlogo lahko oddate šele po zaključku izobraževanja, vendar najkasneje do zaključka 
javnega razpisa. Do sofinanciranja šolnine ste upravičena, če zaključite program do 30. 9. 
2022. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 
10. 2022. 

 

 
 
8. Izobraževalna institucija mi bo z obrazcem »Potrdilo šole« potrdila Prilogo 3 (Seznam 

plačanih stroškov izobraževanja). Ali moram kljub temu k prijavi priložiti tudi fotokopije 
računov in dokazil o plačilu? 

 
ODGOVOR: 
V kolikor vam bo šola potrdila Seznam plačanih stroškov izobraževanja, s potrdilom šole, vam 
fotokopij računov in dokazil o plačilu ni potrebno prilagati. 
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9. Ali dobim po koncu obravnave prijave kakšen dokument, obvestilo ali so mi bila sredstva 
dodeljena ali ne? Kdaj lahko pričakujem izplačilo dodeljenih sredstev? 

 
ODGOVOR: 
Prijavitelj bo obveščen o izidu s sklepom predvidoma v tridesetih (30) dneh po zaključku 
obravnave njegove formalno popolne vloge s strani strokovne komisije.  
 
Izplačilo se bo izbranemu prijavitelju izvedlo v roku devetdeset (90) dni od prejema sklepa o 
dodelitvi sredstev. 

 

 
 
10. V šolskem letu 2013/2014 sem se vpisala na program bolničarka – negovalka in program 

zaključila v letu 2016. Pred vpisom na ta program sem imela osnovnošolsko izobrazbo. 
Ali lahko uveljavljam stroške izobraževanja tudi za šolsko leto 2013/2014? 

 
ODGOVOR: 
Ne. Šolnine za programe izobraževanja iz javnega razpisa (za programe od a. do g. iz točke 
2.3. iz javnega razpisa) pred šolskim letom 2014/2015 niso upravičene do sofinanciranja.  
 

 
 
11. Ali sem upravičen/-a do povrnitve sredstev, glede na to, da sem leta 2007 končal/-a 

gimnazijo. S pridobljeno izobrazbo (gimnazijski maturant) ne dobim zaposlitve. Zato sem 
se odločil/-a in končal/-a prekvalifikacijo za srednjo medicinsko sestro/srednji 
zdravstvenik. Lahko zaprosim za povrnitev sredstev?  

 
ODGOVOR: 
Ne, do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega 
uveljavljajo šolnino po tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno 
izobrazbo ali manj in si s programom, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov 
dvignejo izobrazbeno raven. 
 
Prekvalifikacija je po tem razpisu možna le na programih nižjega poklicnega in srednjega 
poklicnega izobraževanja. Za povrnitev sredstev po tem razpisu žal ne morete zaprositi, saj 
ste z zaključeno gimnazijo že dosegli srednješolsko raven izobrazbe. 
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12. Na naši šoli imamo potencialno kandidatko za prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
šolnin za dvig izobrazbene ravni I., ki pa ni državljan/-ka Slovenije. Oseba je starejša od 
50 let, pred programom, ki ga je pri nas zaključila pa je imela zaključeno le osnovno šolo. 
Ali lahko kljub temu, da ni državljan/-ka Slovenije odda prijavo po tem razpisu? 

 
ODGOVOR: 
Državljanstvo Slovenije po javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni 
I. ni pogoj za pridobitev sredstev. Predmet omenjenega javnega razpisa je sofinanciranje 
stroškov izobraževanja za zaključene izobraževalne programe oziroma opravljene izpite 
(mojstrski, delovodski in poslovodski) v Republiki Sloveniji. 
 

 
 
13. Delodajalec me je napotil na izobraževanje po programu ekonomski tehnik/ekonomska 

tehnica. Stroške izobraževanja mi je v celoti plačal delodajalec. Ali lahko kljub temu 
zaprosim za povračilo sredstev? 

 
ODGOVOR: 
Ne. Eden od pogojev za prijavo na omenjeni javni razpis je tudi ta, da je prijavitelj 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. imel povrnjene tovrstne stroške iz 
drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe. 
V kolikor vam je stroške izobraževanja plačal delodajalec, do povračila stroškov žal niste 
upravičeni. 
 

 
 
14. Zasledil/-a sem objavo za vaš razpis, za povračilo stroškov izobraževanja. Do kdaj je rok 

za prijavo na ta razpis? 

 
ODGOVOR: 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 
2022, kar je tudi zadnji rok za oddajo vlog. V primeru porabe sredstev pred tem datumom, 
bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS. 
Na tem mestu, bi vas še opozorili, da mora prijavitelj program, za katerega uveljavlja 
sofinanciranje stroškov zaključiti do 30. 9. 2022. 
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15. Udeleženec izobraževanja se je vpisal v šol. letu 2013/14 in plačal račun v 1., 2., 3. in 4. 
obroku. V januarju 2014 je naredil začasni izstop (izdan mu je bil Sklep o odobritvi zač. 
izstopa). V šol. letu 2014/15 je zač. izstop prekinil in se ponovno vpisal in plačal razliko 
šolnine (5. – 10. obrok). Ali je upravičen za razliko šolnine? Računi so izdani v šolskem 
letu 2014/15, prav tako plačila le teh računov; na spričevalu za letnik bo pisalo: je v 
šolskem letu 2013/14 obiskoval 3. letnik; datum spričevala, primer 4. 5. 2016. 

 
ODGOVOR: 
Poleg ostalih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati tudi pogoj, da je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 
2022 plačal za zaključen srednješolski program, za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022. V kolikor so bili ti 
računi plačani v zgoraj navedenem obdobju in za šolsko leto 2014/2015 je prijavitelj 
upravičen za uveljavljanje te razlike, torej za 5. – 10. obrok. 
 

 
 
16. Pri nas izvajamo tudi splošno maturo za »21 letnike«. Udeleženci se vključijo v priprave 

za maturo, katere tudi plačajo. Nato splošno maturo uspešno opravijo in si pridobijo V. 
stopnjo izobrazbe. Ali so upravičeni do šolnine in same izvedbe mature? 

 
ODGOVOR: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za 
opredeljene zaključene srednješolske programe oziroma za opravljene izpite v Republiki 
Sloveniji. V kolikor prijavitelj izpolnjuje tudi ostale pogoje iz javnega razpisa lahko uveljavlja 
povračilo stroškov do šolnine in izvedbe mature. 
 

 
 

17. Pri izpolnjevanju priloge 3 smo na šoli naleteli na dilemo. Glede na navedbe v razpisu se 
upoštevajo stroški plačani od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 za šolska leta 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022. 
Računi izdani med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2014 se dejansko nanašajo na šolsko leto 2013/14. 
Ali lahko torej upoštevamo tudi te račune izdane med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2014, čeprav 
ne zadostijo pogoju, da bi se nanašali na šolska leta od 2014/15 dalje. 

 
ODGOVOR: 
V kolikor se računi izdani med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2014 nanašajo na šolsko leto 2013/2014, 
niso upravičen strošek.  
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18. Prejemam državno socialno pomoč in me zanima, ali mi bodo potencialno dodeljena 
sredstva za povračilo stroškov izobraževanja (235. javni razpis) zmanjšala socialni 
prejemek oz. ali bom izgubil pravico do prejemanja državne socialne pomoči? 

 
ODGOVOR: 
Ne. Skladno z 12. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se v 
dohodek ne upoštevajo prejemki, ki so namenjeni plačilu izobraževanja ali usposabljanja. 
 
Če torej oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, za nazaj prejme prejemek, 
ki je namenjen kritju stroškov izobraževanja (šolnina), in ne preživetju, se le-ta v skladu z 
zgoraj navedenim ne šteje kot dohodek, in ne vpliva na pravico do denarne socialne pomoči. 
 

 
 

19. Po oddaji vloge sem ugotovil, da nisem oddal vseh zahtevanih dokumentov. Ali lahko 
oddam samoiniciativno dopolnitev? Kdaj bo obravnavana moja vloga? 

 
ODGOVOR: 
Lahko oddate samoiniciativno dopolnitev. Prejeta samoiniciativna dopolnitev bo priložena k 
vlogi. 
 

 
 

20. Ne moram odpreti »Prijavnega obrazca z vprašalnikom«. Kaj naj storim? 

 
ODGOVOR: 
Obrazec je v PDF formatu. PDF je univerzalni format, ki ga uporabljamo za prijavne obrazce, 
Adobe Reader je vedno na voljo najnovejši – kot brezplačna uradna verzija. Običajno težave 
na strani uporabnika reši sledeče: 
- posodobite Adobe Reader na najnovejšo verzijo; obrazec sicer podpira tudi nekaj 

starejših verzij, vendar lahko pride do težav pri uporabnikih, ki imajo zelo stare verzije (8 
ali manj). Program najdete na https://get.adobe.com/si/reader/, 

- obrazec na spletu je »stisnjen« (zip), torej morate datoteko najprej prenesti na svoj 
računalnik in ekstrahirati dokument ter nato šele ta ekstrahirani dokument odpreti z 
navedenim programom, 

- odprite program Adobe Acrobat Reader in nato preko tega programa odprite prijavnico. 
Če ste dokument odprli iz seznama datotek, je sistem uporabil program, ki je trenutno 
določen kot privzeti za odpiranje teh datotek in ne posodobljenega Adobe Acrobat 
Readerja. Z odpiranjem preko programa se boste temu izognili. 

 

 
 

https://get.adobe.com/si/reader/
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21. Sem dijak, redno vpisan v srednješolsko izobraževanje, ki ga plačujem. Ali se lahko 
prijavim na vaš javni razpis, da mi povrnete stroške? 

 
ODGOVOR: 
Ne, na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. se ne morete prijaviti, saj 
je namenjen odraslim, da si izboljšajo kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti 
in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Namen, cilj in predmet 
javnega razpisa ter ciljna skupina, opredeljeni v 2. točki javnega razpisa, izhajajo iz pravne 
podlage za Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., ki je našteta v 
preambuli javnega razpisa. Temeljni vsebinski zakoni oziroma dokumenti javnega razpisa so: 

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
2. Zakon o izobraževanju odraslih, 
3. Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2013-2020 (ReNPIO13-20). 

 
Iz navedenih dokumentov izhaja, da je Javni razpis namenjen odraslim osebam, ki ne 
uveljavljajo stroške (šolnina, vpisnina, itd.), ki so povezani z rednim srednješolskim 
izobraževanjem. 


