Številka: 1105-1/2020-5
Na podlagi 6. odstavka 118. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C,
8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18, 46/19, 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZŠtip-1) in 3. odstavka 42.
člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip; v nadaljevanju: ZŠtip) za predmet razpisa pod točko A, na
podlagi 1. odstavka 41. člena ZŠtip-1 za predmet razpisa pod točko B in na podlagi Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09,
102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) , Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

Javni razpis štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za
študijsko leto 2020/2021 (301. javni razpis)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je nadaljnje prejemanje oziroma prva dodelitev štipendij Slovencem v
zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2.
stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto
2020/2021, in sicer:
A. za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in
Slovence po svetu po ZŠtip in v študijskem letu 2020/2021 nadaljujejo študij v višjem letniku
na isti stopnji izobraževanja oziroma se na isti stopnji izobraževanja prvič vpisujejo v dodatno
leto (v nadaljevanju: vlagatelji pod točko A);
B. za vlagatelje, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v letnik na višješolskem študiju ali
visokošolskem študiju 1. ali 2. stopnje (v nadaljevanju: vlagatelji pod točko B).
Vlagatelji pod točko A morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati izpolnjevanje pogojev za
nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik ali prvi vpis v dodatno leto v študijskem letu
2020/2021.
O vlogah vlagateljev pod točko B, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, bo sklad odločal skladno
s 6. točko tega javnega razpisa.

2. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Višina razpisanih sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2020/2021 znaša
skupno 275.000,00 EUR, vendar do največ 267.000,00 EUR za vlagatelje pod točko B.
Vlagateljem pod točko A se ob izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja za študijsko leto
2020/2021 določi štipendija v višini:
-

osnovna štipendija v višini 150,00 EUR mesečno;
dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki ni
subvencionirana, v višini 50,00 EUR na mesec;
dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR na mesec;

-

dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR na mesec;
dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, v višini skladno z drugo alinejo naslednjega
odstavka.

Vlagateljem pod točko B, ki bodo izbrani za štipendiranje, se dodeli:
-

osnovna štipendija v višini 204,80 EUR mesečno;
dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi 14. točke prvega odstavka 15. člena
zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, če ni obvezno zdravstveno
zavarovan iz drugega naslova in, če je štipendist ta dodatek v vlogi uveljavljal ter mu je bil
dodeljen, pri čemer do tega dodatka ne morejo biti upravičeni državljani držav članic EU,
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije; sklad od sklenitve obveznega
zdravstvenega zavarovanja dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje izplačuje v
mesečnih prispevkih, upoštevaje višino tega zavarovanja, kot je določena z veljavno
zakonodajo.

Dodeljene štipendije po ZŠtip-1 se usklajujejo na način in v roku, ki veljajo za transferje, v skladu z
zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.

3. Pogoji javnega razpisa
Vlagatelj pod točko A mora ves čas štipendiranega izobraževanja izpolnjevati pogoje, kot jih določata
ZŠtip in pogodba o štipendiranju, in v študijskem letu 2020/2021 izkazati vpis v višji letnik ali dodatno
leto izobraževalnega programa, za katerega mu je bila dodeljena štipendija.
Vlagatelj pod točko B mora izpolnjevati naslednje pogoje:
3.1 ima enega od naslednjih osebnih statusov:
-

Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo
Republike Slovenije, ali
Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez
državljanstva Republike Slovenije, ali
Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike
Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;

3.2 ima sklenjeno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v zvezi z
uveljavljanjem pravice v upravnem postopku (dodelitev pravice do štipendije za Slovence v
zamejstvu in po svetu) ali urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji skladno z
zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča;
3.3 hkrati ne prejema Zoisove ali državne štipendije;
3.4 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki
Sloveniji ali v tujini;
3.5 ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri
pristojni instituciji v tujini;
3.6 ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda;
3.7 ob prvem vpisu na študij višješolskega ali visokošolskega programa 1. ali 2. stopnje, za
katerega uveljavlja pravico do štipendije po tem javnem razpisu, še ni dopolnil 27 let;
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3.8 je v študijskem letu 2020/2021 vpisan na javno veljavni (akreditirani) program višješolskega
ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni
instituciji v Republiki Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo;
3.9 ni ponovno vpisan v letnik, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali ni vpisan v dodatno
študijsko leto po izteku izobraževalnega programa ali nima podaljšanega študentskega
statusa;
3.10 bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven
izobrazbe od že pridobljene ;
3.11 če je bila vlagatelju že bila podeljena pravica do štipendije za Slovence po svetu in v
zamejstvu po katerem izmed predhodnih razpisov, mora izkazati zaključek izobraževanja na ravni,
za katero je prejemal štipendijo, do vključno 30. 9. 2020.

Pogoj pooblastila pod točko 3.2 je obvezen za vlagatelje, ki nimajo urejenega začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča.

Vlagatelji pod točko B, ki bodo pridobili pravico do štipendije, bodo morali zgoraj navedene pogoje
izpolnjevati celoten čas štipendiranega izobraževanja, sicer bo štipendijsko razmerje prenehalo.

4. Dokumentacija
4.1 Vlagatelji pod točko A morajo predložiti:
Obvezna dokumentacija:
4.1.1

originalno, v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico;

Neobvezna dokumentacija:
4.1.2

najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je kandidat v študijskem letu 2020/2021
najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve, če uveljavljajo pravico do dodatka za bivanje
izven študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana.

4.2 Vlagatelji pod točko B morajo predložiti:
Obvezna dokumentacija:
4.2.1
4.2.2

4.2.3

originalno, v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico;
originalno, v celoti izpolnjeno in veljavno1 pooblastilo, s katerim vlagatelj določi
pooblaščenca, ki ga zastopa v upravnem postopku za pridobitev pravice do štipendije, ali
dokazilo o urejenem začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki
ureja prijavo začasnega prebivališča;
original ali overjen prepis potrdila o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega
formalnega izobraževanja (spričevala vseh letnikov srednje šole oziroma potrdilo o
opravljenih vseh izpitih, vključno s potrdilom o diplomi oziroma zaključenem državnem
izpitu;

1

Pooblastilo je veljavno, če so na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, izpolnjeni vsi zahtevani podatki pooblastitelja
(vlagatelja) in pooblaščenca, vključno z lastnoročnim podpisom, in je predloženo skladu v originalu.
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če je vlagatelj to izobraževanje zaključil na programu, kjer se ocenjevalni sistem
razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki
Sloveniji, ga lahko sklad pozove k predložitvi uradne ocenjevalne lestvice, ki jo izda
izobraževalna institucija, na kateri je vlagatelj te ocene pridobil;
dokazilo o izpolnjevanju pogoja enega od osebnih statusov, kot je določen v točki 3.1.
javnega razpisa, pri čemer vlagatelj status iz 2. in 3. alineje dokazuje z:
- odločbo ali mnenjem Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (v nadaljevanju: Urad), ki je pristojen za sodelovanje s Slovenci zunaj Republike
Slovenije, ali
- dokazili o slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti oziroma pripadnosti
slovenski narodni skupnosti, na podlagi katerih bo sklad sam pridobil mnenje Urada,
in sicer:
-

4.2.4

a) kandidati, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske
iz rojstnih matičnih knjig, iz katerih je razvidno slovensko poreklo, dokazila o
članstvu v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah, itd.),
dokazila o aktivnih vezeh kandidata z Republiko Slovenijo ali druga ustrezna
dokazila,
b) kandidati, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti v zamejstvu,
predložijo pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti
(potrdilo jim izda ena od reprezentativnih slovenskih organizacij, ki delujejo
na njihovem območju), ali druga ustrezna potrdila;
Neobvezna dokumentacija:
4.2.5

4.2.6

dokazila o aktivnem sodelovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije
(organizacijah, društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd.), iz katerih mora biti razviden
časovni in vsebinski obseg delovanja ter so potrjena s podpisom odgovorne osebe in
žigom, če gre za pravno osebo, ki z žigom posluje; če takega dokazila vlagatelj ne more
predložiti, lahko glede tega priloži pisno pojasnilo oz. utemeljitev;
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije v študijskem letu 2020/2021, če vlagatelj uveljavljajo pravico do dodatka za
obvezno zdravstveno zavarovanje, bo sklad preveril po uradni dolžnosti.

Vlagatelji pod točko A v originalu predložijo prijavnico (točka 4.1.1). Vsa ostala zahtevana dokazila
so lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati na vpogled izvirna dokazila. Oddanih
dokumentov sklad ne vrača.
Vlagatelji pod točko B v originalu predložijo prijavnico (točka 4.2.1) in veljavno pooblastilo ali
dokazilo o urejenem začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja
prijavo začasnega prebivališča (točka 4.2.2). Zahtevana dokazila o ocenah (točka 4.2.3) so lahko
predložena v originalu ali overjenem prepisu. Vsa ostala zahtevana dokazila so lahko kopije, pri
čemer ima sklad pravico zahtevati na vpogled izvirna dokazila. Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
Vsa dokazila so lahko predložena v tujem jeziku v latinici (ne v cirilici), vendar ima sklad pravico
zahtevati sodni prevod takega dokazila v slovenski jezik.
Vlagatelj, ki nima urejenega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki
ureja prijavo začasnega prebivališča, mora za zastopanje pooblastiti osebo s prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu sklada.
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5. Merila za ocenjevanje vlog vlagateljev pod točko B
Vloge vlagateljev pod točko B se ocenjujejo na podlagi treh meril, navedenih v nadaljevanju pod
točkami a), b) in c). Vlagatelj lahko na podlagi vseh meril prejme skupno največ 75 točk.
a) Povprečna ocena – 25 točk
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse številčno izražene ocene vseh letnikov
zadnjega zaključenega izobraževalnega programa do 30. 9. 2020 vključno z ocenami zaključnega ali
maturitetnega izpita ali oceno diplome, če kandidat to oceno ima.
Glede na povprečno oceno lahko vlagatelj prejme naslednje število točk:
− povprečna ocena od vključno 2,0000 do 2,8000
0 točk
− povprečna ocena od vključno 2,8000 do 3,3000
5 točk
− povprečna ocena od vključno 3,3000 do 3,8000 10 točk
− povprečna ocena od vključno 3,8000 do 4,3000 15 točk
− povprečna ocena od vključno 4,3000 do 4,8000 20 točk
− povprečna ocena 4,8000 in več
25 točk
Ocene, pridobljene na programih v tujini ali v Republiki Sloveniji, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se na podlagi uradne
ocenjevalne lestvice institucije najprej pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji. Na
podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
Povprečna ocena se izračuna na 4 decimalna mesta.
b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah Slovencev
zunaj Republike Slovenije - 25 točk
Vlagatelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacije,
društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb s
podpisom in žigom slednjih. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja vlagatelj, mora biti vsebinsko in časovno
opredeljena. Za točke se upošteva aktivno sodelovanje vlagatelja v zadnjih 5 letih pred rokom prijave
na ta javni razpis.
Za vsako izkazano aktivno sodelovanje, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, prejme vlagatelj 5
točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk. Če vlagatelj uveljavlja več aktivnosti, ki
presegajo najvišje število možnih točk po tem merilu, se aktivnosti štejejo do najvišjega števila
možnih točk.
c) Ocena Urada - 25 točk
Ker se posamezne slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije zelo razlikujejo glede organiziranosti
oziroma razvejanosti organizacijskih struktur in dejavnosti, se razlikujejo tudi možnosti vlagateljev za
aktivno narodnostno delovanje. Z namenom odprave izhodiščne neenakosti se lahko vlagateljem, ki
prihajajo iz okolij s slabo razvito slovensko narodnostno strukturo, šibko organiziranostjo in
narodnostno dejavnostjo, dodeli dodatnih 25 točk. Dodatnih 25 točk se lahko dodeli tudi vlagateljem,
ki prihajajo iz področij, za katera Urad ocenjuje, da bi jih bilo treba v narodn(ostn)em pogledu
ustrezneje ovrednotiti oziroma okrepiti.
Za oceno o upravičenosti do dodelitve dodatnih 25 točk sklad pridobi mnenje Urada. Najvišje možno
število točk po tem merilu je 25 točk.
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6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Sklad bo najprej odločil o vlogah vlagateljev pod točko A, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije.
Glede na dodeljena sredstva po prejšnjem odstavku bo preostanek razpoložljivih sredstev, vendar
največ 267.000,00 EUR, namenjen vlagateljem pod točko B, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
razpisa.
Če razpoložljivih sredstev ne bo dovolj za vse vlagatelje pod točko B, bo sklad vloge teh vlagateljev
najprej točkoval skladno z merili za ocenjevanje, ki so navedena v 5. poglavju tega javnega razpisa, in
jih nato razvrstil po vrstnem redu glede na prejeto število točk, od vloge z največ točkami do tiste z
najmanj točkami (v nadaljevanju: seznam vlagateljev). Če več vlog prejme enako število točk, se vloge
z enakim številom točk med sabo dodatno razvrstijo glede na povprečno oceno, ki je bila upoštevana
v postopku točkovanja vloge po merilu iz točke a) Povprečna ocena iz 5. poglavja javnega razpisa.
Na seznam upravičencev do štipendije se iz seznama vlagateljev najprej uvrsti en vlagatelj iz vsake
države, in sicer tisti, ki je med vlagatelji iz iste države na seznamu uvrščen najvišje. Če razpoložljivih
sredstev ne bo dovolj za vse take vlagatelje, imajo prednost pri izbiri vlagatelji, ki so na seznamu
vlagateljev uvrščeni višje. Ostali vlagatelji iz seznama vlagateljev se uvrstijo na seznam upravičencev
do štipendije po vrstnem redu, kot ga določa prejšnji odstavek, do porabe razpisanih sredstev.
Če bosta imela dva ali več vlagateljev s seznama vlagateljev enako število točk in enako povprečno
oceno ter sklad glede na višino razpoložljivih sredstev ne bo mogel podeliti štipendije vsem takim
vlagateljem, bo za odločitev o upravičencih uporabil naslednji razmejitveni merili, pri čemer se drugo
razmejitveno merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po prvem razmejitvenem merilu:
-

vlagatelj prihaja iz države, iz katere prihaja manjše število upravičencev po točki B tega
javnega razpisa,
vlagatelj je vpisan v nižji letnik nižje stopnje.

Kadar iz posamezne države prihaja samo en vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, se vloga
takega vlagatelja ne točkuje, temveč se takoj uvrsti na seznam upravičencev do štipendije.
Zadnjemu vlagatelju na seznamu, ki bi bil še upravičen do sredstev po tem javnem razpisu, se
štipendija dodeli v celotnem upravičenem znesku.

7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja
Postopek javnega razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
razen za vlagatelje pod točko B v tistih delih, kjer ZŠtip-1 postopek ureja drugače.
Vlagateljem pod točko A, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se izda odločba o nadaljevanju
štipendiranja v študijskem letu 2020/2021, s katero se odloči tudi o višini štipendije skladno z
določbami tega javnega razpisa. Odločba se vroča skladno z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
Vlagateljem pod točko B, ki izpolnjujejo pogoje in so izbrani za štipendiranje, se izda odločba o
dodelitvi pravice do štipendije od študijskega leta 2020/2021 do izteka trenutnega izobraževalnega
programa; s to odločbo se odloči tudi o višini štipendije za študijsko leto 2020/2021. Odločba o
dodelitvi štipendije se vroča z navadno pošto in šteje, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva
odpreme, ki je označen na odločbi. Odločba o dodelitvi štipendije je izvršljiva z dnem odpreme,
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
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8. Obveznosti vlagateljev
Vlagatelj pod točko A mora izpolnjevati pogoje, določene z ZŠtip, SPP in sklenjeno pogodbo o
štipendiranju.
Vlagatelj pod točko B, ki mu je dodeljena pravica do štipendije, mora:
- vsako leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo, razen v primerih
iz 1. odstavka 87. člena ZŠtip-1;
- vsako leto vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega
študijskega leta za naslednje študijsko leto, če vloge za nadaljevanje štipendiranja ne vloži v prej
navedenem roku, štipendijsko razmerje miruje največ eno leto;
- uspešno zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra
naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku ;
- sklad v tridesetih dneh po nastali spremembi ali v tridesetih dneh od dneva, ko je za spremembo
izvedel, obvestiti o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem študijskem letu in bi lahko vplivale
na štipendijsko razmerje, kar med drugim vključuje tudi (vendar ne samo):
• prekinitev ali zaključek izobraževanja,
• sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove, pri čemer štipendist
lahko pred namero spremembe izobraževalnega programa od sklada pridobiti pisno
informacijo ali je novi izobraževalni program ustrezen,
• okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev ali
prejemanje štipendije ali dodeljeni dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Za vlagatelje pod točko B mirovanje štipendijskega razmerja, iztek in prenehanje štipendijskega
razmerja, vračilo štipendije in druge obveznosti ureja ZŠtip-1.

9. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, vidno označena z napisom »Prijava na 301. javni razpis« in
točnim naslovom vlagatelja na hrbtni strani, na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Vlogo je potrebno vložiti tudi elektronsko, skladno z navodili, ki so objavljeni na spletni strani sklada
(v prijavnici). Tako poslani podatki so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge, razen če
gre za elektronsko vloženo vlogo, podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Rok za vložitev vlog prične teči na dan objave tega javnega razpisa na spletni strani sklada in traja do
izteka zadnjega roka za predložitev vlog, ki je v sredo, 30. september 2020.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden rok za njeno vložitev poteče. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti se za dan, ko jo sklad prejme, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je mogoče
oddati osebno na naslovu sklada vsak delovni dan v poslovnem času sklada v ponedeljek, torek in
četrtek med 9. in 14.30 uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 13.30 uro.
Vloge, vložene po poteku roka iz tretjega odstavka tega poglavja, bo sklad zavrgel. Vloga se šteje za
popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Če vlagatelji ne bodo dopolnili
vloge v določnem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo sklad njihove vloge zavrgel
oziroma bo o vlogi odločil na podlagi razpoložljivih dejstev.

7

10. Dostopnost dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/ in na naslovu
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije,
Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v poslovnem času sklada.
Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu ad-futura@sklad-kadri.si oziroma v
poslovnem času v ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 14.30 ure, ob sredah od 9.00 do 16.00 ure in
ob petkih od 9.00 do 13.30 ure, pri Nives Prezelj, telefonska številka 01 434 1566 ali osebno na
naslovu sklada.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 434-10-81
faks: +386 (0)1 434-58-99
e- pošta: info@sklad-kadri.si
spletna stran: https://www.srips-rs.si/
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