KANDIDATOM, KI OPRAVLJAJO
IN KI SO ŢE OPRAVILI
POSLOVODSKI IZPIT

JAVNO POVABILO K PRIJAVI ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
ZA ZMANJŠEVANJE IZOBRAZBENEGA PRIMANJKLJAJA
V ŠOLSKIH LETIH OD 2007/2008 DO 2012/2013

V Uradnem listu št. 6/11 je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije objavil Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008
do 2012/2013.
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne
izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih
možnosti posameznikov.
V okviru javnega povabila se povrnejo stroški šolnin udeleţencem
srednješolskega izobraţevanja v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, ki so ob zaključku
izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika,
dopolnili starost od 25 do 64 let.
Predmet javnega povabila je sofinanciranje 90 % upravičenih stroškov
šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraţevanja
odraslih (nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega,
poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za:
 opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih
šolskih letih/letnikih;
 zaključeno izobraževanje;
 opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit;
 priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
 diferencialne izpite;
 opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po
osebnem izobraževalnem načrtu;
 opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
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Na javno povabilo se lahko prijavijo oziroma uveljavljajo sofinanciranje šolnin
fizične osebe, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
 da so državljani Republike Slovenije;
 da ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta
oziroma letnika, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnijo od
25 do 64 let;
 da uveljavljajo stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega
izobraževanja;
 da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008,
2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013;
 da so stroške, za katere uveljavljajo sofinanciranje, poravnali z lastnimi
sredstvi in za te stroške niso prejeli sredstev iz drugih virov;
 da so stroški dokazljivi in neposredno povezani z izvajanjem programa
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in so priložena ustrezna dokazila o
upravičenih stroških;
 da je račun za šolnino plačan in storitev opravljena znotraj upravičenega
obdobja, in sicer od 1. januarja 2007 do 31. avgusta 2013;
 da so vsi stroški v skladu z določbami iz uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES
in 1083/2006/ES.
Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na
Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (UL RS, št.
66/09 in 47/10). Če so finančna sredstva že prejeli na podlagi omenjenega
javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike
sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi tega javnega povabila.
Rok za oddajo vlog je 15. julij 2013. V primeru, da bodo sredstva
porabljena prej, bo javno povabilo zaprto z dnem porabe sredstev.
Kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit in se nameravajo prijaviti na Javno
povabilo za sofinanciranje šolnin, opozarjamo, naj hranijo prejete račune za
posamezne izpite in potrdila o plačilih teh računov.
Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletnih straneh sklada:
http://www.sklad-kadri.si.
Kontaktni elektronski naslov za dodatna pojasnila o Javnem povabilu je:
bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si.

