
 

 

Številka: 1101-9/2017-1 
 
Na podlagi 49. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 - 
ZUPŠ; v nadaljevanju: ZŠtip-1), Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14), 
Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije za leto 2017, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom dne          
17. 8. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: sklad) objavlja  
 
 

Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem 
poletnem institutu za leto 2018 (246. javni razpis) 

 
 
1. Predmet javnega razpisa  

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ enemu (1) 
slovenskemu dijaku na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2018 (v 
nadaljevanju: poletna šola).  
 
Štipendija vključuje: 
 

- pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma 
izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA glede na lokacijo poletne šole;  

- delno kritje stroškov poletne šole; 
- enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR. 

 
 

2. Vrednost javnega razpisa 
 

Vrednost javnega razpisa je 4.000,00 EUR. 
 
 
3. Pogoji 

 
Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- je sprejet na poletno šolo; 
- je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih 

statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1; 
- ima v Republiki Sloveniji status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih na srednješolskem 

izobraževalnem programu; 
- je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program nižjega poklicnega izobraževanja, 

srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, v okviru katerega 
uveljavlja pravico do štipendije; 

- v Republiki Sloveniji ali v tujini ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane 
dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna 
oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda; 
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- za udeležbo na poletni šoli hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov 
v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen sredstev, ki jih za izvedbo poletne šole nameni vlada ZDA, 
povezanih z nastanitvijo, prehrano ter drugimi aktivnostmi; 

- udeležbo na poletni šoli bo izobraževalna ustanova, na katero je vlagatelj v Republiki Sloveniji 
vpisan, priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti izobraževalnega programa vlagatelja na tej 
ustanovi. 

 
 
4. Dokumentacija  

 
Vlagatelj mora oddati v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Za mladoletne 
vlagatelje mora prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik vlagatelja.  
 
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora vlagatelj priložiti naslednja dokazila: 
 
- potrdilo o sprejemu na poletno šolo; 
- potrdilo o vpisu v šolskem letu 2017/2018; 
- potrdilo izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, na katero je vpisan, da bo udeležbo na 

poletni šoli vrednotila kot del izobraževalnega programa. 
 
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati na 
vpogled originale.  
 
 
5. Izbirni postopek  

 
Rok za vložitev vlog se določi kot odprti rok prijave. Za dodelitev štipendije bo izbran vlagatelj, katerega 
vloga bo izpolnjevala pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. 
 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. 
 
 
6. Obravnavanje vlog  

 
Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Odločba, s katero se dodeli pravica po tem 
javnem razpisu, se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva 
odpreme, ki je označen na odločbi. Pritožba zadrži izvršitev odločbe. 
 
 
7. Nakazilo sredstev  

 
Izplačilo štipendije se izvrši po dokončnosti odločbe, in sicer z izplačilom na transakcijski račun 
štipendista, odprt pri banki v Republiki Sloveniji, oziroma z neposrednim plačilom stroškov izvajalcu. 
 
Na isti transakcijski račun se vežejo izplačila po tem javnem razpisu, izplačila štipendij po ZŠtip-1 in 
izplačila po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 
51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ). Na transakcijski račun, ki ga vlagatelj navede na prijavnem 
obrazcu, bo vlagatelj torej prejemal tudi ostale pravice po prej navedenih zakonih, do katerih je 
upravičen.  
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8. Štipendijsko razmerje in obveznosti 
 

Štipendist se je dolžan udeležiti poletne šole in v roku 30 dni po zaključku poletne šole skladu predložiti 
poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru poletne šole. 
 
Štipendist je dolžan v roku 30 dni po zaključku šolskega leta, v katerem je prejel štipendijo za poletno 
šolo, skladu predložiti potrdilo matične izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji o priznanju 
obveznosti, opravljenih v okviru poletne šole. 
 
Pogoje iz 3. točke tega javnega razpisa mora štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja poletne šole, 
za katero mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan 
vrniti celotna prejeta sredstva.  
 
 
9. Dostopnost dokumentacije in način prijave  

 
Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec vlagatelji dobijo na spletni strani sklada www.srips-rs.si ali 
na sedežu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije, Dunajska 20 (1. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem času sklada.  
 
 
10. Rok in način oddaje prijav  

 
Rok za vložitev vlog je določen kot odprti rok prijave in prične teči z dnem objave tega javnega razpisa 
in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 1. 6. 2018. 
 
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev vlog. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti se za dan in uro, ko sklad prejme vlogo, štejeta dan in ura oddaje na pošti. 
 
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času. Osebno oddana vloga je oddana 
pravočasno, če je vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času sklada.  
 
Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, se zavržejo. Vloge, ki prispejo po porabi sredstev in pred 
pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 
 
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem prijavnem obrazcu in vsebuje vse zahtevane 
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. 
 
Vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne bo dopolnil na 
način in v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi vloge, bo sklad tako vlogo zavrgel. 
 
Če vlagatelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. 
 
Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-
uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16) takse prosta. 
 
O morebitni pritožbi zoper sklep oziroma odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.  
 
 
 
 

http://www.srips-rs.si/
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11. Dodatne informacije 
 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.srips-rs.si v razdelku Aktualni razpisi – 
246. javni razpis. Informacije je prav tako možno dobiti osebno na naslovu sklada med uradnimi urami 
v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, ali po e-pošti na 
naslovu ad-futura@sklad-kadri.si in tel. št. 01/434 10 86.  
 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  
Dunajska 20, 1000 Ljubljana  
Tel. +386 (0)1 434-10-81 
e-pošta: info@sklad-kadri.si  
spletna stran: www.srips-rs.si 
 
 

http://www.srips-rs.si/
mailto:ad-futura@sklad-kadri.si
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