
JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
ŠOLNIN ZA DVIG 

IZOBRAZBENE RAVNI I. 



OSNOVNI PODATKI: 

 

 IZVAJALEC: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska  21, 1000 Ljubljana 

 

NAMEN: povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati 
kompetence 

 

CILJ: DVIGNITI IZOBRAZBENO RAVEN in POKLICNE 
KOMPETENCE PREBIVALSTVA 



PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 sofinanciranje stroškov izobraževanja 

Za katere programe lahko uveljavljate sofinanciranje šolnine: 

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (+ prekvalifikacija)  

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (+ prekvalifikacija)  

SREDNJE STROKOVNO oz. TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

GIMNAZIJA 

MATURITETNI TEČAJI 

POKLICNI TEČAJI 

MOJSTRSKI IZPITI 

DELOVODSKI in POSLOVODSKI IZPITI 

 



 

 Kdo je upravičen do sofinanciranja šolnin? 

o Posameznik, ki je pred programom (za katerega uveljavlja povračilo stroškov po tem razpisu) imel zaključeno 

največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. 

o Posameznik, ki bo do 31. 8. 2018 zaključil prej omenjene programe in so v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 

2018 plačali šolnino. 

• Upravičeni stroški za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (od 1. 9. 2014) 

• Mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti (od 1. 1. 2014) 

 Prednost: posamezniki z zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vključitvi v program 

starejši od 45 let! 



 

 Kateri so upravičeni stroški? 

o Vsi stroški posameznika, za zaključeno izobraževanje. 

o Posameznik lahko pridobi povračilo upravičenih stroškov do višine največ 2.500,00 

EUR. 

 



 Kaj mora moja prijava 
na razpis vsebovati? 



o V celoti izpolnjen in podpisan obrazec 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN DIR I. 

 

 



Ne pozabiti na podpis obeh 
izjav! 



 Katere so obvezne priloge k prijavi? 

PRILOGA 1: Fotokopija spričevala programa, ki ste ga zaključili pred programom 

za katerega uveljavljate povračilo stroškov (npr. fotokopija zaključnega razreda 

osnovne šole, fotokopija zaključnega letnika srednje poklicne) 

PRILOGA 2: Fotokopija spričevala programa, ki ste ga zaključili in za katerega 

uveljavljate povračilo stroškov po tem razpisu (npr. fotokopija spričevala o 

zaključnem izpitu poklicnega izobraževanja, spričevalo poklicne mature, 

spričevalo splošne mature, spričevalo o mojstrskem izpitu, spričevalo o 

poslovodskem ali spričevalo o delovodskem izpitu ) 



 PRILOGA 3: Izpolnjen Seznam plačanih stroškov izobraževanja (OBVEZNO) + 

OBVEZNO priložiti: 

• FOTOKOPIJE RAČUNOV in DOKAZIL O PLAČILU ALI 

• POTRDILO ŠOLE (računov in potrdil o plačilu ni potrebno priložiti) 

 





 V kolikor uveljavljate povračilo 

stroškov za opravljanje mojstrskih, 

delovodskih in poslovodskih izpitov  

ali ste se izobraževali na dveh 

različnih šolah priložite Potrdilo 

organizacije ali druge šole, s katerim 

potrdijo račune navedene v Prilogi 3. 



 PRILOGA 4: Izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o 

udeležencih na operacijah, sofinanciranih 

 

 

 



 !POMEMBNO: Pred oddajo prijave obvezno preverite, da je le-ta popolna: 

o Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

o PRILOGA 1 (spričevalo predhodno zaključene izobrazbe) 

o PRILOGA 2 (spričevalo o novo pridobljeni izobrazbi za katero uveljavljate povračilo 
stroškov) 

o PRILOGA 3: izpolnjen obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja, skupaj z: 

• FOTOKOPIJAMI RAČUNOV IN DOKAZILI O PLAČILU ALI 

• POTRDILOM ŠOLE (v primeru več šol oz. organizacij pa tudi potrdilo organizacije ali 
druge šole) 

o PRILOGA 4 (Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, 
sofinanciranih iz ESS) 

 

o Vsaka pomanjkljivost ali napaka lahko pomeni poziv za dopolnitev vloge podaljšanje 
reševanja vloge (vloge se odpira po vrstnem redu pošiljanja – nepopolna vloga se 
pomakne na konec vrste)  

 



 Kako ustrezno označiti ovojnico? 

o ZAPRTA OVOJNICA, 

o POLNO IME IN NASLOV PRIJAVITELJA,  

o oznaka “NE ODPIRAJ – Vloga za 
sofinanciranje šolnin DIR I.” 

 



Kako lahko oddam prijavo? 

Naslov: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

  OSEBNO v glavno pisarno V ČASU URADNIH UR (ponedeljek, sreda ali 

petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure) 

Z NAVADNO POŠTNO POŠILJKO (dan prejema = dan ko sklad prejme prijavo) 

S PRIPOROČENO POŠTNO POŠILJKO (dan prejema = dan oddaje prijave) 

Do kdaj lahko oddam prijavo? 

Do porabe sredstev, najdlje pa do 7. 9. 2018. 

 



DODATNE INFORMACIJE 

 SPLETNA STRAN: http://www.sklad-kadri.si 

 TELEFONSKA ŠT.: 

•01/434 – 15 – 53 (Mihaela Žveglič) 

•01/434 – 58 – 84 (Teja Zidar) 

 E-POŠTA: dir@sklad-kadri.si 
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