
 
 
 
 
 

 

 

Pogosta vprašanja o javnem povabilu k prijavi za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 

2009/2010 (Ur. l. RS št. 66/09 z dne 21. avgusta 2009) 

Verzija z dne 2. septembra 2009 

 

1. Kaj mora vsebovati popolna vloga? 

Popolna vloga mora vsebovati: 

 popolni in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec – točka III.  Navodil za prijavo na javno 
povabilo, str. 8; 

 izpolnjeno in podpisano IZJAVO - točka IV. dokumentacije javnega povabila, str. 10; 

 dokazila o upravičenih stroških (potrdilo o uspešno opravljenem letniku in/ali zaključku izobraževanja 
(spričevalo), fotokopija računa/računov za izobraževanje, dokazilo/a o plačilu šolnine); 

 fotokopija osebnega dokumenta, iz katerega bo razvidna enotna matična številka (EMŠO) in slovensko 
državljanstvo; in 

  v primeru, da je vlagatelj prijavljen kot brezposelna oseba, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,  da v 
obdobju, za katerega uveljavlja stroške šolnine, ni bil vključen v izobraževanje po 53.b oz. 53.c členu 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006).  

Dokumentacija mora biti zložena ter označena po vrstnem redu, kot je določeno v točki 2.1.4. Navodil k prijavi. 

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 podatki o vlagatelju (ime in priimek, naslov, poštna številka 
in pošta) ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja 2007-10«. 

V primeru poziva na dopolnitev vloge morajo biti le-te označene enako kot vloga, s podatki o vlagatelju (ime in 
priimek, naslov, poštna številka in pošta) ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – dopolnitev vloge za sofinanciranje 
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007-10«. 

Vlogo lahko vlagatelj odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur ali priporočeno po pošti ali z navadno 
poštno pošiljko na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 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. 



 
 
 
 
 

 

Vlagatelji lahko ovojnico opremijo tudi s tabelo, ki je priložena v točki V. (Oprema vloge) Navodilom k prijavi. 

 

3. Katera so dokazila o plačilu računa? 

Dokazila o plačilu računa 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 plačan - pri tem lahko nazive ostalih aktivnosti prekrijete 
(npr. plačilo elektrike, prejem osebnega dohodka,…), zneski 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. 

 

4. Delavec obiskuje priprave in opravlja izpite za delovodski izpit - za prvo  leto (08/09) mu je stroške 
povrnilo podjetje (v juliju 2009):  

 ali mora  za stroške drugega  leta 09/10  sedaj vložiti vlogo (z oktobrom, ko pričnejo  s pripravami in 
plača prvi obrok organiziranih priprav, ki jih izvaja GSŠ MB, stroške izpitov na GZS plačuje sproti),  

 ali se prijavi za povračilo  v juniju, juliju 2010  ko bo zaključil šolanje in pridobil naziv - delovodja, V. 
st. izobrazbe za  stroške nastale v šol. letu 09/10? 

Vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, mora vlogi priložiti naslednja dokazila  za  upravičene stroške: 

 potrdilo o uspešno opravljenem letniku oz. letnikih (spričevalo oz. več spričeval) in/ali potrdilo o 
zaključku izobraževanja (spričevalo); 

 fotokopija računa za izobraževanje; 

 dokazilo o plačilu šolnine, 

 v primeru, da je vlagatelj prijavljen kot brezposelna oseba, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da v 
obdobju, za katerega uveljavlja stroške šolnine, vlagatelj ni bil vključen v izobraževanje po 53.b oz. 53.c 
členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006). 

Postopek pregledovanja vloge komisije je sledeč. Komisija preveri administrativno ustreznost (ali je kuverta 
pravilno označena, ali je bila vloga pravočasno oddana) ter nato obravnava vlogo. Pri tem se najprej preveri, ali 
je vloga popolna in so priložena vsa dokazila ter izpolnjevanje pogojev razpisa (ali je oseba stara 25-64 let, ali je 
državljan RS,…). V kolikor vloga ni popolna oz. dokazila niso priložena, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. 



 
 
 
 
 

 

Komisija bo o vsebinski pravilnosti vloge torej odločala šele, ko in če bodo vlogi priložena vsa dokazila. Če 
vlagatelj vlogo odda, preden razpolaga z vsemi dokazili, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Če vlagatelj v 
roku za dopolnitev ne bo ustrezno dopolnil vloge in priložil manjkajočih dokazil, ga bo komisija v skladu z 
drugim odstavkom 224. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije zavrgla.  

Sicer ima vlagatelj kljub zavržbi možnost ponovno oddati vlogo, vendar vlagateljem predlagamo, da oddajo 
vlogo šele takrat, ko bodo imeli vsa dokazila, tudi potrdilo o uspešno opravljenem letniku/letnikih oz. potrdilo 
o zaključku izobraževanja. Kot čas prejema vloge se v primeru nepopolnih vlog šteje datum oddaje (prejema) 
dopolnitve vloge in ne čas oddaje (prejema) vloge.  

 

5. Kako izpolnim vlogo v rubriki, kjer je potrebno navesti številke in datum izdaje računa, v kolikor sem 
šolnino plačal v osmih obrokih?  

Za vsako šolsko leto izpolnite svoj obrazec 3.2. v kolikor uveljavljate stroške šolnine. V stolpec »Številka računa 
in datum izdaje računa« napišite številke vseh računov in datume izdaje le teh (v kolikor vam je bil za vsak 
obrok izdan svoj račun) oz. navedite datum izdaje in številko le enega računa (v kolikor vam je bil za znesek 
šolnine izdan le en račun). Plačila pa zavedete v stolpec »datum plačila«. Predlagamo, da v oba stolpca 
navajate kronološko številke računov in datume plačila le teh, ter ekvivalentno v stolpec navajate kronološko 
datume plačila, ter tako tudi zložite dokazila o nastalih stroških za obrazcem.  

 

6. Smo izobraževalna ustanova, ki je med drugim v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009  izvajala triletne 
programe trgovec-prodajalec in bolničar-negovalec in sicer  strnjeno v dveh šolskih letih. Udeleženci 
izobraževanja so po zaključku vseh izpitov vseh treh letnikov pristopili v roku k opravljanju zaključnega 
izpita. Ali lahko glede na to, da so opravljali triletno izobraževanje kot izredni slušatelji, vložijo zahtevek za 
sofinanciranje šolnine v skupnem  znesku 3 x 600 EUR in sofinanciranje zaključnega izpita do višine 100 EUR? 

Ali je potrebno, da s strani izobraževalne ustanove priložimo vlogi krajši dopis, v katerem obrazložimo, da je 
triletni program potekal v dveh šolskih letih, čeprav je iz spričeval po letnikih povsem razvidno, da je 
udeleženec opravljal izpite po letnikih, računi pa so izstavljeni za vsako šolsko leto posebej in za zaključni 
izpit posebej? 

Slušatelji, v kolikor izpolnjujejo pogoje javnega povabila, vložijo vlogo, v kateri zahtevajo povračilo za vsak 
letnik posebej (izpolnijo obrazec 3.2. navodil k prijavi) tri krat (torej za 1, 2 in 3. letnik) ter še enega za zaključni 
izpit.  

V kolikor bo potrebno, bo strokovna komisija, ki bo odpirala vloge, vlagatelje pozvala k dopolnitvi vloge in tudi 
morebitnemu pojasnilu vaše univerze. 



 
 
 
 
 

 

 

7. Ali se vprašanje, vezano na stanje zaposlenosti pod točko št. 5 v javnem povabilu nanaša na trenutno 
stanje ali stanje, ko sem bil vpisan v šolsko leto, za katerega uveljavljam stroške sofinanciranja?  

Vprašanje velja za obdobje, za katerega uveljavljate sofinanciranje izobraževanja (torej v vašem primeru velja, 
da odgovorite pozitivno ali negativno na vprašanje, ali niste bili času, ko ste opravljali 3. in 4. letnik, prijavljeni 
na zavodu za zaposlovanje). 

 

8. Ali se za sofinanciranje stroškov šolnin lahko uveljavlja strošek mojstrskega izpita, ki je bil opravljen v 
šolskem letu 2007/2008, če je bil račun zanj izdan pred 1.9.2007, plačan pa je bil v šolskem letu 2007/2009 
(torej v obdobju od 1.9.2007 do 31.8.2007)? 

 

Po tem javnem povabilu so upravičeni stroški šolnine,  do višine navedene v predmetu javnega povabila, pod 
pogojem:  

 za posamezno šolsko leto morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1.9. do 31.8. 
posameznega šolskega leta (2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010),  

 pri delovodskih, poslovodskih in mojstrskih izpitih morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 
1.9.2007 do 31.8.2010 za v celoti opravljen izpit.  

Račun, ki je bil izdan pred 1.9.2007, ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem povabilu. 

 


