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I. POVABILO K ODDAJI VLOGE       
 

 

 

Naročnik 

 

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana  

(v nadaljevanju: sklad) 

 

Pravne podlage Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o 

splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, 

v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES) Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem 

skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne  31. 

7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) 

št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z 

dne  27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 

1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 

79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08), Proračuna Republike Slovenije 

za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09), Zakona o izvrševanju 

proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 109/08 in 

26/09), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov 

pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09), Nacionalnega 

strateškega referenčnega okvira 2007-2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 

18. 6. 2007,  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 

– 2013,  št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21.11.2007, Zakona o 

izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 

Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije za leto 2009, Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja 

odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04) in na 

podlagi Odločbe št. OP RČV/3/2/03-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program 

»Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih 

letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010« z dne 14.08.2009. 

 

Predmet javnega 

povabila do 

porabe sredstev 

 

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju 

šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 

 

Viri financiranja 

 

 

Evropski socialni sklad: 

Proračunska postavka 6909 – zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in 

svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba (85,00 %) 

Proračunska postavka 6953 – zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in 

svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00 %),  

 

Rok za oddajo 

vloge 

od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 

najkasneje do vključno 31.08.2010  

 

Datum odpiranja Prvo odpiranje vlog bo 08.09.2009, naslednje pa vsak prvi torek v mesecu do 

porabe razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih letih. Zadnje 

predvideno odpiranje vlog bo 2.9.2010.  

 

Rok izbire Najkasneje v roku 60 dni od prejema popolne vloge 
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II. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE       
 

 

  

2.1. SPLOŠNO O JAVNEM POVABILU  

 

 

2.1.1. PODATKI O JAVNEM POVABILU  

 

a) Objava v Uradnem listu 

Javno povabilo za Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju 

šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010  je bil dne 21.08.2009 objavljen v Uradnem listu št. 

66/09. 

 

b) Predmet javnega povabila  

Predmet javnega povabila je sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v 

obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, kar predstavlja izvajanje prednostne 

usmeritve 3.2. »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na 

znanju« znotraj 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« 

Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013«. Predmet 

javnega povabila je natančneje obrazložen v točki 3. javnega povabila.  

 

 

c) Rok za oddajo vlog in način predložitve vloge 

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma 

najkasneje do vključno z 31.08.2010. 

 

Način predložitve vlog je natančno opredeljen v točki 11. javnega povabila. Vlagatelj lahko odda 

vlogo na naslov sklada (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana)  

na tri načine: 

- s priporočeno poštno pošiljko 

- z navadno poštno pošiljko 

- osebno v vložišču sklada v času uradnih ur. 

 

Vlagateljem svetujemo, da si ob oddaji priporočene pošiljke s strani poštnega urada na pošiljki 

zagotovijo navedbo ure in datuma oddaje pošiljke, saj bo sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke ne 

bo nedvoumno in jasno razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja v dnevu dospetja. V kolikor bo 

vlagatelj poslal vlogo preko pošte z navadno poštno pošiljko, se šteje vloga prejeta na sklad glede na 

datum in uro prejetja le te v vložišče sklada. Enako velja pri osebni oddaji zaprte ovojnice v vložišču 

sklada v času uradnih ur. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan 

roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. 

 

Sklad bo obravnaval vse prejete popolne vloge po uri in datumu prejema vloge, v primerih dopolnitev 

pa po uri in datumu prejema dopolnitve.  

 

 

d) Odpiranje in ocenjevanje vlog 

Vloge bo odprla in ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica sklada. Prvo odpiranje vlog 

bo 8.9.2009, naslednje pa vsak prvi torek v mesecu, do porabe razpoložljivih sredstev po posameznih 

proračunskih letih. Zadnje predvideno odpiranje vlog bo 02.09.2010. Zaradi pričakovanega velikega 

števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno.  

 

Na posameznem roku za odpiranje se bodo obravnavale vloge, ki so prispele  v vložišče sklada vsaj 1  

dan pred predvidenim rokom za odpiranje oz. do 31. 8. 2010 za zadnje predvideno odpiranje. 
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Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v 

vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice prejete po roku za 

oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju.  

 

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. 

Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 

Rok za dopolnitev vlog bo 5 dni. 
 

e) Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega povabila do porabe sredstev 

Vlagatelji bodo o izidu javnega povabila obveščeni najkasneje v roku 60 dni od prejema popolne 

vloge. 

 

 

2.1.2. NATANČNEJŠA OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM 

POVABILU  

 

 

Na javno povabilo se lahko prijavijo fizične osebe, ki: 

 so državljani Republike Slovenije, 

 so v času vpisa v letnik izobraževanja, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov 

izobraževanja, stari od 25 do 64 let, 

 nimajo v obdobju, za katerega  uveljavljajo stroške, dokončane srednješolske ravni izobrazbe 

(5. stopnje izobrazbe), 

 z izobraževanjem pridobijo višjo raven izobrazbe v okviru srednješolskega izobraževanja, 

 niso prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. če so prijavljeni, s 

potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje dokažejo, da v obdobju, za katerega uveljavljajo stroške 

šolnine, niso vključeni v izobraževanje po 53.b oz. 53.c členu Zakona o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006),  

 niso nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo ali lastniki 

oz. solastniki zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in 

gozdarskih proizvodov in so sofinancirani na podlagi Javnega razpisa za ukrep 111 - 

Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 

 s spričevalom dokažejo, da so v obdobju določenem z javnim povabilom uspešno zaključili 

enega ali več letnikov po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega 

strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali zaključili izobraževanje po 

teh programih z maturo (splošno ali poklicno), z zaključnim izpitom ali opravili zaključni izpit, 

splošno ali poklicno maturo, delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, 

 iz lastnih sredstev plačajo šolnino za izobraževanje v obdobju  šolskih let 2007/2008, 

2008/2009 in 2009/2010,  

 

Pogoj za prijavo je tudi, da višina prejetih sredstev po tem javnem povabilu ne preseže celotnih 

stroškov usposabljanja posamezne vključene osebe.   

 

Izpolnjevanje pogojev bodo vlagatelji potrdili z izjavo (poglavje IV), ki je del te dokumentacije javnega 

povabila in, v primeru, da so prijavljeni kot brezposelne osebe, z izjavo Zavoda RS za zaposlovanje, da 

v obdobju, za katerega uveljavljajo stroške šolnine, niso vključeni v izobraževanje po 53.b oz. 53.c 

členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006). 

 

Vlagateljem svetujemo, da pred podpisom izjave preverijo izpolnjevanje pogojev pri pristojnih 

institucijah, ker bo sklad po potrebi z izmenjavo podatkov preverjal izpolnjevanje pogojev. 
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2.1.3. PREDMET JAVNEGA POVABILO IN UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v 

šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, kar predstavlja izvajanje prednostne usmeritve 3. 2. 

»Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« znotraj 3. 

Razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« Operativnega programa 

razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013. 

 

Do sredstev so upravičeni državljani Republike Slovenije v starosti 25 do 64 let, ki nimajo 

opravljenega 12 let uspešno končanega  šolanja. 

 

Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je po 1. 9. 2007 in se 

zaključijo do 31. 8. 2010. 

 

Upravičeni stroški aktivnosti so: 
 

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. 

posamezenga 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. 

 

1. sofinanciranje izobraževanja odraslih v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 

za zaključen en ali več letnikov po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega 

strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali  

za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali z zaključnim  

izpitom do naslednje višine: 

o za naravoslovno tehnične programe: do850 EUR na posameznika za uspešno opravljene 

obveznosti v enem šolskem letu, 

o za druge programe: do 600 EUR na posameznika za uspešno opravljene obveznosti v enem 

šolskem letu, 

o za zaključni izpit in poklicno maturo – do 100 EUR za posameznika, 

o za splošno maturo do 70 EUR za posameznika. 

 

Kot šolnina za posamezno šolsko leto se razumejo stroški vpisa, organiziranega izobraževanja in 

enkratnega opravljanja izpita. V kolikor stroški izpitov pri zaključnem izpitu, poklicni ali splošni 

maturi niso všteti v šolnino, se lahko uveljavljajo posebej. 

Če se stroški šolnine uveljavljajo po opravljenih izpitih, so za posamezno šolsko leto upravičeni le 

stroški vpisnine in enkratnega opravljanja izpita.  

 

Če vlagatelji vlagajo vlogo za več kot en zaključen letnik v obdobju javnega povabila, mora biti vloga 

pregledno razdeljena: ustrezna dokazila morajo biti priložena k vsakemu spričevalu posebej.  

2. sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v šolskih 

letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, do 1000 EUR za celoten program.  
 

Sredstva bodo vlagateljem izplačana na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev in dokazil, ki jih vlagatelj 

priloži vlogi. 
 

Sredstva se bodo dodelila vlagateljem po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe vseh 

razpoložljivih sredstev predvidenih za izplačilo v posameznem proračunskem letu. Izplačilo bo 

izvedeno najkasneje v 120 dneh od prejetja popolne vloge vlagatelja.  V kolikor bo pri posameznem 

odpiranju v letu 2009 prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev za to leto, se 

prispele popolne vloge prenesejo na prvo naslednje odpiranje, kjer se obravnavajo prednostno. Rok za 

izplačilo teh vlog prične teči z datumom prvega naslednjega odpiranja. 

 

Dokazila za upravičene stroške so: 

 potrdilo o uspešno opravljenem letniku in/ali zaključku izobraževanja (spričevalo); 

 fotokopija računa/računov za izobraževanje; 
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 dokazilo/a 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, ni vključen v izobraževanje po 53.b oz. 

53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006),  

 

 

Vlagatelj lahko uveljavlja upravičene stroške do višine navedene v sklepu o dodelitvi sredstev, ki bo 

določena skladno s prejšnjim odstavkom.  

 

 

 

2.1.4. NAVEDBA POTREBNIH DOKUMENTOV VLOGE 

 

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 

  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 tej točki,  

 

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. 

 

 

2.1.5. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »Prijavni obrazec« - točka III.  

dokumentacije javnega povabila 

 

»Prijavni obrazec« - točka III. Navodil k prijavi na javno povabilo obsega naslednje obrazce: 

 

Obrazec 3.1. »Podatki o vlagatelju« V obrazcu izpolnite vse rubrike v skladu z navedbami ter z 

datumom in podpisom vlagatelja opremite obrazec. 

 

Obrazec 3.2. »Opis projekta« V obrazcu izpolnite vse rubrike v skladu z navedbami ter z datumom 

in podpisom vlagatelja opremite obrazec. 

 

 

 

2.2. VRSTE IN OPIS UPRAVIČENIH STROŠKOV TER DELEŢ 

SOFINANCIRANJA 
 

Vlagatelj v vlogi opredeli celotne predvidene upravičene stroške, sklad pa bo na podlagi določb iz 

javnega povabila (in točke 2.1.3. Navodil k prijavi) določil višino sofinanciranja za programe 

izobraževanja odraslih in sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali 

mojstrskega izpita. 
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2.2.1. VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 

V okviru prijavljenega projekta bodo izvajalci za sofinanciranje lahko uveljavljali kot upravičene 

stroške šolnine za programe navedene v točki 2.1.3. teh Navodil k prijavi. 

 

 

2.2.2. OBRAZLOŢITEV STROŠKOV IN NAVEDBA ZAHTEVANIH DOKAZIL ZA 

NJIHOVO UVELJAVLJANJE 

 

Stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in morajo biti 

dokazljivi, kot je navedeno v nadaljevanju. 

 

 Stroški šolnin:  

a) Obrazložitev stroška: Strošek je upravičen največ v višini navedeni v točki 3. javnega povabila (ali 

2.1.3. te dokumentacije) in največ do zneska računa.  

 

b) Dokazila za uveljavljanje: Ob oddaji vloge mora vlagatelj vlogi priložiti fotokopijo računa za šolnino 

(izdana za ustrezen namen oz. ustrezno šolsko leto) in dokazilo o plačilu tega računa. Vlogi se priloži 

tudi fotokopija potrdila o uspešno opravljenem letniku in/ali zaključku izobraževanja (spričevalo) ter 

fotokopija osebnega dokumentna iz katerega mora biti razvidna matična številka in slovensko 

državljanstvo. Če je vlagatelj prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, mora priložiti tudi potrdilo 

Zavoda RS za zaposlovanje, s katerim dokaže, 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). 

 

 

2.2.3. DELEŢ SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV  

 

Upravičeni stroški se vlagateljem povrnejo v zneskih navedenih v točki 3. javnega povabila in največ 

do zneska navedenega v sklepu o dodelitvi sredstev. 

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov bo določen na podlagi 7. točke javnega povabila. 

 

 

2.2.4. NAČIN IZVRŠEVANJA PLAČIL 

 

Plačila se bodo izvedla na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev, ki ga bo izdal sklad vlagatelju, ki bo 

izpolnjeval pogoje.  

 

V kolikor bodo izkazani stroški višji od prijavljenih v vlogi na javno povabilo, se odobri izplačilo 

sofinanciranja največ do zneska odobrenega v sklepu. 

 

Sredstva bodo vlagateljem izplačana na podlagi dokazil, ki jih vlagatelj priloži vlogi.  

 

Sredstva bodo nakazana na TRR izvajalca najkasneje v roku 120 dni od prejetja popolne vloge 

vlagatelja V kolikor bo pri posameznem odpiranju v letu 2009 prispelih popolnih vlog več kot je na 

voljo razpoložljivih sredstev za to leto, se prispele popolne vloge prenesejo na prvo naslednje 

odpiranje, kjer se obravnavajo prednostno. Rok za izplačilo teh vlog prične teči z datumom prvega 

naslednjega odpiranja. 
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2.3. PRAVNO VARSTVO 
 

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik sklada, na osnovi predloga strokovne komisije, ki 

vloge pregleduje na podlagi objavljenih pogojev, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati, da je upravičen do 

sofinanciranja. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se lahko zaradi preveritve 

utemeljenosti vloži pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, 

zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča pristojno 

ministrstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 
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III. PRIJAVNI OBRAZEC       
 

 

3.1. PODATKI O VLAGATELJU 

 

1 Ime in priimek vlagatelja:  
 

2 Naslov vlagatelja: 

 

Naslov na katerega želim prejemati obvestila s strani Sklada: 

 

 

3 Telefon: 

 

4 Elektronski naslov vlagatelja: 

 

5 EMŠO:   6 Občina stalnega prebivališča: 

 

7 Davčna številka: 8 Pristojni davčni urad: 

 

9 Številka transakcijskega računa vlagatelja: 

 

10 Ime banke, pri kateri je transakcijski račun odprt: 

 

11 Pristojno okrajno sodišče: 

 

12 Program in izobrazba, ki ji je imel vlagatelj pred opravljenim izobraževanjem: 

 

13 Izobrazba, ki jo je vlagatelj pridobil z izobraževanjem: 

 

14 Izobraževalna inštitucija pri kateri se je vlagatelj izobraževal: 

 

15 Program izobraževanja: 

 

16 Starost ob vpisu v aktivnost: 

 

 

 

 

Prijavljam se na javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 

v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. 

  

S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. 

 

 

 

Kraj in datum                                                                      Ime in priimek ter podpis vlagatelja 

 

____________________                                              _________________________ 
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3.2. OPIS PROJEKTA 

 

A. Vpišite podatke za sofinanciranje izobraţevalnega programa, maturitetnih tečajev, maturitetnih in/ali zaključnih izpitov ter 

delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita (če vlagate vlogo za več letnikov, izpolnite obrazec za vsak letnik posebej): 

 

Ime in priimek vlagatelja ________________________________________ 

 
Izobraževalna 

inštitucija (a) 

Ime 

izobraževalnega 

programa (b): 

 

Šolsko 

leto* 

(c) 

Pridobljena 

izobrazba 

(d)  

Opis 

upravičene

ga stroška 

(e) 

Znesek 

upravičenega 

stroška (f) 

Številka 

računa in 

datum 

izdaje 

računa (g) 

Znesek, ki 

ste ga 

plačali iz 

lastnih 

sredstev 

(h) 

Datum 

plačila 

računa (i) 

Upravičen 

znesek 

stroškov za 

sofinanciranje  

(j) IZPOLNI 

SKLAD 

Znesek 

sofinanciranja 

(k) IZPOLNI 

SKLAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

SKUPAJ           

 
 

 

Kraj in datum:                                                                                           Podpis vlagatelja: 

 

____________________                                                        _________________________ 
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OPOMBA: 

 

Izobraţevalna inštitucija (a) – navedite naziv izobraževalne inštitucije, kjer se je vlagatelj izobraževal in  ki je izdala račun za šolnino za izobraževanje 

Ime izobraţevalnega programa (b): npr. Poklicna lesarska šola; maturitetni tečaj; opravljanje splošne mature 

Šolsko leto (c) – navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine (2007/2008 ali 2008/2009 ali 2009/2010) 

Pridobljena izobrazba  (d) – navedite stopnjo, ki ste jo z opravljenimi obveznostmi pridobili (npr. opravljen drugi letnik poklicne lesarske šole; opravljen 

maturitetni tečaj in opravljena matura). Obvezno priložite fotokopijo dokazila o zaključku izobraževanja, za katerega uveljavljate  sofinanciranje. 

Opis upravičenega stroška (e) - (npr. plačilo računa za maturitetni tečaj; plačilo računa za opravljene mature; plačilo šolnine; plačilo vpisnine,…) 

Znesek upravičenega stroška (f) – navedite točen znesek računa s strani izobraževalne inštitucije v EUR (za vsako aktivnost uporabite svojo vrstico  - 

maturitetni tečaj, matura, šolnina, vpisnina) 

Številka računa in datum izdaje računa (g) – navedite številko računa in datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija in priložite 

fotokopijo izdanega računa. 

Znesek, ki ste ga plačali iz lastnih sredstev (h) – v kolikor računa za izobraževanje niste v celoti plačali iz lastnih sredstev (npr. delno vam je šolnino 

sofinanciralo podjetje) navedite znesek računa, ki ste ga plačali sami 

Datum plačila računa (i) – Navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih navedite datume vseh plačil. Obvezno priložite tudi 

dokazila o plačilu (fotokopijo plačane položnice, fotokopijo izpiska iz TRR, fotokopijo blagajniškega prejemka,… ki jih opremite z napisom »fotokopija enaka 

originalu« in vašim podpisom)  

Upravičen znesek stroškov za sofinanciranje in (j) Znesek sofinanciranja (k)  – teh dveh stolpcev ne izpolnjujte, saj jih bo izpolnila komisija sklada 
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B. Vpišite podatke za sofinanciranje posameznih izpitov, v kolikor stroške šolnine uveljavljate po opravljenih izpitih  

(OPOZORILO: v tem primeru so za posamezno šolsko leto upravičeni le stroški vpisnine in enkratnega opravljanja izpita; (če vlagate vlogo za 

več letnikov, izpolnite obrazec za vsak letnik posebej):).  

 

Ime in priimek vlagatelja ____________________________________ 

 
Izobraževalna 

inštitucija (a) 

Ime 

izobraževalnega 

programa (b): 

 

Šolsko 

leto * 

(c) 

Ime 

predmeta 

pri katerem 

ste 

opravljali 

izpit (d) 

Pridobljena 

izobrazba  

(e) 

Opis 

upraviče

nega 

stroška 

(f) 

Znesek 

upravičen

ega 

stroška 

*(g) 

Številka 

računa 

in 

datum 

izdaje 

računa 

(h) 

Znesek,  

ki ste ga 

plačali iz 

lastnih 

sredstev 

(i) 

Datum 

plačila 

računa 

(j) 

Upravičen 

znesek 

stroškov za 

sofinanciranje  

(k) IZPOLNI 

SKLAD 

Znesek 

sofinanciranja 

(l) IZPOLNI 

SKLAD 

            

            

            

            

            

            

SKUPAJ:            

 
 

Kraj in datum:                                                                                           Podpis vlagatelja: 

 

____________________                                                        _________________________ 
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OPOMBA: 

 

Izobraţevalna inštitucija (a) – navedite naziv izobraževalne inštitucije, kjer se je prijavitelj izobraževal in  ki je izdala račun za šolnino za izobraževanje 

Ime izobraţevalnega programa (b): npr. Poklicna lesarska šola; maturitetni tečaj; opravljanje splošne mature 

Šolsko leto (c) – navedite za katero šolsko leto uveljavljate stroške sofinanciranja šolnine(to je v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010) 

Ime predmeta pri katerem ste opravljali izpit (d) navedite ime predmeta pri katerem ste opravljali izpit (Pozor: upravičeni so le stroški prvega opravljanje 

izpita in le v kolikor se strošek šolnine plačuje po izpitih) 

Pridobljena izobrazba  (e) – navedite stopnjo, ki ste jo z opravljenimi obveznostmi pridobili (npr. opravljen drugi letnik poklicne lesarske šole; opravljen 

maturitetni tečaj in opravljena matura). Obvezno priložite fotokopijo dokazila o zaključku izobraževanja, za katerega uveljavljate  sofinanciranje. 

Opis upravičenega stroška (f) - (npr. plačilo opravljanja izpita pri predmetu Poznavanje lesa) 

Znesek upravičenega stroška (g) – navedite točen znesek računa s strani izobraževalne inštitucije za šolnino v EUR  

Številka računa in datum izdaje računa (h) – navedite številko računa in datum izdaje računa, ki vam ga je izdala izobraževalna inštitucija in priložite 

fotokopijo izdanega računa. 

Znesek, ki ste ga plačali iz lastnih sredstev (i) – v kolikor računa za izobraževanje niste v celoti plačali iz lastnih sredstev (npr. delno vam je šolnino 

sofinanciralo podjetje) navedite znesek računa, ki ste ga plačali sami 

Datum plačila računa (j) – Navedite datum plačila računa. V kolikor ste znesek plačali v več obrokih navedite datume vseh plačil. Obvezno priložite tudi 

dokazila o plačilu (fotokopijo plačane položnice, fotokopijo izpiska iz TRR, fotokopijo blagajniškega prejemka,…,)  

Upravičen znesek stroškov za sofinanciranje (k) in Znesek sofinanciranja (l)  - teh dveh stolpcev ne izpolnjujte, saj jih bo izpolnila komisija sklada 

 

POZOR! Upravičeni stroški programa so stroški šolnine, do višine navedene v predmetu javnega povabila, ki so bili plačani za obdobje od 1.9. do 31.8. 

posameznega šolskega leta. 

 

Primer: 

 za šolsko leto 2007/2008 morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1.9.2007 do 31.8.2008; 

 za šolsko leto 2008/2009 morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1.9.2008 do 31.8.2009; 

 za šolsko leto 2009/2010 morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1.9.2009 do 31.8.2010. 

 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. 

 

Če bodo seštevki v tabeli napačni, bo sklad upošteval pravilne seštevke vrednosti zapisane v tabeli. 

 

 
Kraj in datum:                                                                                           Podpis vlagatelja: 

 

____________________                                                        _________________________ 
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IV. IZJAVA       
 

Vlagatelj (vpišite ime in priimek in svoj naslov) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v javnem povabilu za sofinanciranje 

šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 

2009/2010 in v dokumentaciji javnega povabila.  

Prav tako, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam (ustrezno obkrožite*):  

1. 
 

da sem državljan Republike Slovenije 
DA NE 

2. 
da sem bil v času vpisa v letnik izobraževanja, za katerega uveljavljam sofinanciranje 

stroškov izobraževanja, star od 25 do 64 let 
DA NE 

3. 
da v obdobju, za katerega  uveljavljam strošek šolnine, nisem imel dokončane 

srednješolske ravni izobrazbe (5. stopnje izobrazbe), DA NE 

4. 
da bom z izobraževanjem pridobil višjo raven izobrazbe v okviru srednješolskega 

izobraževanja, 
DA NE 

5a 
da nisem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje  

DA NE 

5b 

da sem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, a v obdobju, za 

katerega uveljavljam stroške šolnine, nisem bil vključen v izobraževanje po 53.b oz. 53.c 

členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. 107/2006)  
DA NE 

6. 

da nisem nosilec kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo 

ali lastnik oz. solastnik zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in 

predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov in so sofinancirani na podlagi Javnega 

razpisa za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

DA NE 

7. 

da sem iz lastnih sredstev plačal/a šolnino za izobraževanje v obdobju šolskih let 

2007/2008, 2008/2009 in/ali 2009/2010 in mi sredstva niso bila povrnjena s strani 

delodajalca in/ali drugih državnih organov. 

DA NE 

8. 
da višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov za isti letnik oz. za iste 

opravljene predpisane obveznosti  
DA NE 

9. 
da so vse navedbe, ki sem jih podal/a v tej vlogi resnične in da ustrezajo dejanskemu 

stanju 
DA NE 

10. da se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov  DA NE 

11. 

da se strinjam z vračilom prejetih sredstev v koliko sklad ugotovi nepravilnosti pri 

pridobitvi sredstev za sofinanciranje stroškov Javnega povabila za dodelitev sredstev za 

zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja  v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 

in 2009/2010 

DA NE 

12. 

da za namen Javnega povabila za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega 

primanjkljaja  v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, dovoljujem 

Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, pridobitev podatkov od 1. do 7. točke 

te izjave iz uradnih evidenc 

DA NE 

                   

* V primerih, ko se z izjavo strinjate, obkrožite DA.  

POZOR: Če v izjavi številka 3 obkrožite NE, to pomeni, da ta izjava za vas ne velja (in pomeni da 

imate dokončano srednješolsko raven izobrazbe (5. stopnjo).  

                                                                                                                          

Kraj in datum:                                                     Ime in priimek ter podpis vlagatelja: 

____________________                                                         _________________________ 
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V.  OPREMA VLOGE 
  

Z obrazcem opremite vlogo tako, da spodnjo (ustrezno izpolnjeno) tabelo prilepite na 

sprednjo stran zaprte ovojnice. 

    

Vlagatelj: 

(napiše ime in priimek in naslov) 

Rok za oddajo: do 31. 8. 2010 

_____________________________________ 

(izpolni vložišče) 

Datum in ura prejema: 

 

 

Zaporedna številka: 

(vlagatelj ustrezno obkroži) 

Vloga         Dopolnitev vloge 

Prejemnik: 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

 

 

 

 

NE ODPIRAJ - VLOGA ! 

 
Vloga za javno povabilo za sofinanciranje 

šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 

primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 

2008/2009 in 2009/2010 

 

 

 
 


