
  

 

 

Javni razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje šolnin za 

dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)  

 

 Pogosta vprašanja in odgovori 

 

1) Komu je namenjen razpis? 
Razpis je namenjen posameznikom, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino 
na tem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj.  
 
2) Končala sem prvostopenjski študij pedagogike in andragogike, kasneje pa sem se vpisala 
še na srednješolski program predšolske vzgoje, ki ga bom zaključila v letošnjem letu. Ali 
pridem v poštev za vračilo šolnine? 
Ne. Razpis je namenjen posameznikom, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo 
šolnino na tem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. 
 
3) V razpisu piše, da vračilo šolnine najprej prejmejo starejši od 45 let. Kaj pa mlajši? 
Pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo prednost posamezniki, ki so bili ob vključitvi v 
program, za katerega uveljavljajo šolnino, starejši od 45 let. Kljub temu pa priporočamo, da 
se prijavijo tudi mlajši, saj imajo prav tako možnosti za vračilo šolnine. 
 
4) Do kdaj moram končati program izobraževanja, da se še lahko prijavim na razpis? 
Program izobraževanja morate zaključiti do 31. avgusta 2018. 
 
5) Moj nečak je izobraževanje zaključil pred šolskim letom 2014/15, kasneje pa je opravljal 
le še poklicno maturo. Ali lahko prek tega razpisa uveljavlja strošek poklicne mature? 
Da, lahko.  
 
6) V razpisu piše, da moram z dokazili izkazati, da sem poravnal šolnino za izobraževalni 
program. In če kakšen obrok šolnine še ni plačan? 
Iz dokazil mora biti razvidno, da je plačana celotna šolnina, tako da boste morali pred prijavo 
poravnati vse obroke vaše šolnine. 
 
7) Doma ne najdem dokazil o plačilu izobraževalnega programa. Kaj lahko storim? 
Za izdajo potrdila o plačilu izobraževalnega programa lahko zaprosite na izobraževalni 
organizaciji, kjer ste se izobraževali. 
 
 



8) Šolnino za izobraževalni program mi je poravnal lastnik podjetja, kjer delam. Ali sem 
vseeno upravičen do vračila šolnine? 
Ne.  
 
9) Ali je dovolj, če k prijavi na razpis priložim samo fotokopije dokazil o plačilu šolnine? 
Ne. Obveznih prilog je več, dokazila o plačilu pa morajo biti priložena obrazcu Seznam 

plačanih stroškov izobraževanja.  

 
10) Katere so obvezne priloge, ki jih moram k prijavi priložiti? 
Obvezne priloge so štiri in sicer: 

- dokazilo o programu, ki ste ga zaključili pred programom, za katerega uveljavljate 
šolnino (fotokopija spričevala), 

- dokazilo o zaključenem programu, za katerega uveljavljate šolnino (fotokopija 
spričevala), 

- dokazila o plačilu za program, za katerega uveljavljate šolnino – izpolnjen in podpisan 
obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja s priloženimi dokazili (fotokopijami 
računov in dokazili o plačilu stroškov izobraževanja oziroma potrdilom šole o plačilu 
programa prijavitelja) in 

- izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, 
sofinanciranih iz ESS. 

 
11) Ali lahko uveljavljam tudi stroške ponovnega vpisa, evidenčnega vpisa in popravnih 
izpitov? 
Da, lahko. 
 
12) Ali moram fotokopije spričeval overiti? 
Za prijavo na razpis zadošča samo fotokopija spričeval, overjanje le-teh pa ni potrebno. 
 
13) Do kdaj se lahko prijavim? 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave razpisa do porabe sredstev, 
vendar najdlje do 7. septembra 2018. Kljub temu vam priporočamo, da vlogo oddate takoj, 
ko boste imeli vsa tri zgoraj navedena dokazila.  
 
14) Kdaj bomo obveščeni o izidu razpisa? 
O izidu javnega razpisa boste obveščeni predvidoma v tridesetih (30.) dneh po zaključku 
obravnave formalno popolne vloge. Odpiranje vlog pa se bo izvajalo vsak drugi torek v 
mesecu. 
 
15) Kje lahko najdem razpisno dokumentacijo? 
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletni strani sklada: http://sklad-kadri.si. 
 
 
 

http://sklad-kadri.si/

