Glavni odbor SVIZ Slovenije je v skladu s 17. členom Statuta SVIZ Slovenije na 4.
redni seji dne 23. 3. in 24. 3. 2015 sprejel spremembe in dopolnitve

PRAVIL O SUBVENCIONIRANJU IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV
USTREZNE IZOBRAZBE ČLANICAM IN ČLANOM SVIZ SLOVENIJE
1. člen
Pravila temeljijo na odločitvi GO SVIZ Slovenije, da v okviru finančnega načrta GO
SVIZ nameni sredstva za subvencioniranje izobraževanja članic in članov SVIZ za
pridobitev ustrezne izobrazbe (v nadaljevanju: prosilci).
Po tem pravilniku je ustrezna izobrazba:
a) izobrazba, ki je predpisana za zasedbo delovnega mesta, ki ga prosilec že
zaseda in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega razmerja;
b) izobrazba, s katero želi prosilec zasesti delovno mesto, za katero se zahteva
višja stopnja izobrazbe oziroma je delovno mesto višje ovrednoteno in ki mu
hkrati zagotavlja ohranitev delovnega razmerja;
c) izobrazba, s katero prosilec trajneje zagotavlja ohranitev svojega delovnega
razmerja (pridobitev druge ali tretje diplome, licence oziroma druge javno
veljavne priznane izobrazbe).
2. člen
Sredstva za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe se
dodelijo nepovratno.
Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov.
Prosilec prejme subvencijo praviloma enkrat v času študija, izjemoma dvakrat, če so
za to podani utemeljeni razlogi (npr. socialno stanje, utemeljeni finančni razlogi).
Razpis za subvencioniranje izobraževanja in rok za prijavo se objavita v Obvestilih
SVIZ.
Datum razpisa in število subvencij, dodeljenih posameznemu območnemu odboru,
vsako leto hkrati z višino namenskih sredstev določi IO SVIZ.
3. člen
Sredstva GO SVIZ, namenjena subvencioniranju izobraževanja, se porazdelijo med
območne odbore SVIZ. Kriterij za dodelitev višine sredstev posameznemu
območnemu odboru SVIZ je število članstva v območnem odboru.

Ne glede na število članstva dobi vsako območni odbor najmanj eno subvencijo.
Območni odbori lahko za subvencioniranje izobraževanja namenijo tudi lastna
sredstva.
Subvencija in kredit za pridobitev ustrezne izobrazbe se ne izključujeta.
4. člen
Kriterij za pridobitev subvencije je doba članstva v SVIZ. Mnenje o prosilcu poda
sindikalni zaupnik zavoda, v katerem je prosilec zaposlen.
Mnenje sindikalni zaupnik poda pisno. V mnenju se navede, ali bo prosilec s to
pridobljeno izobrazbo ohranil delovno mesto, in tudi morebitne druge okoliščine in
dejstva (npr. število vzdrževanih članov, invalidnost, daljša bolezen, elementarna
nesreča ipd.).
Prosilec v vlogi navede, katere dodatne subvencije za izobraževanje še prejema in v
kakšni višini.

5. člen
a) DOBA ČLANSTVA V SVIZ
- do 1 leta
(0 točk)
- od 1 leta do 5 let (5 točk)
- od 5 let do 10 let (10 točk)
- od 10 let do 15 let (20 točk)
- od 15 let do 20 let (30 točk)
- več kot 20 let
(40 točk)
b) PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE
- izobrazba, ki je predpisana za zasedbo delovnega mesta, ki ga prosilec že
zaseda in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega razmerja (30 točk)
- izobrazba, s katero želi prosilec zasesti delovno mesto, za katero se
zahteva višja stopnja izobrazbe oziroma je delovno mesto višje
ovrednoteno in mu hkrati zagotavlja ohranitev delovnega razmerja (20
točk)
- izobrazba, s katero prosilec trajneje zagotavlja ohranitev svojega
delovnega razmerja (pridobitev druge ali tretje diplome, licence oziroma
druge javno veljavne priznane izobrazbe) (10 točk)
c) ŠTEVILO VZDRŽEVANIH ČLANOV
- 3 člani ali več
(30 točk)
- 2 člana
(20 točk)

-

1 član

(10 točk)

d) SAMOHRANILCI
- trije nepreskrbljeni otroci ali več
- dva nepreskrbljena otroka
- en nepreskrbljen otrok
e) DRUGE OKOLIŠČINE
- invalidnost
- daljša bolezen
- elementarna nesreča

(30 točk)
(20 točk)
(10 točk)

(20 točk)
(20 točk)
(20 točk)

Za upoštevanje drugih okoliščin (invalidnosti in daljše bolezni) je treba predložiti
dokazila (zdravniško potrdilo).
6. člen
Glavni odbor določi komisijo, ki razdeli subvencije na podlagi razdelilnika, ki ga določi
IO SVIZ. Komisija je 5-članska in jo sestavljajo predsedniki območnih odborov.
Mandat komisije je enak mandatu GO.
7. člen
Prosilec odda vlogo za subvencijo na osnovi razpisa in v skladu z razpisnimi pogoji.
Sestavni del vloge sta zagotovilo zavoda, da bo prosilec s to izobrazbo ohranil
delovno mesto, mnenje sindikalnega zaupnika, izjava o neprejemanju dodatne
subvencije, morebitna pogodba o izobraževanju med njim in delodajalcem, pogodba
o zaposlitvi, potrdilo o vpisu na izredni študij v tekočem koledarskem letu, potrdilo o
plačilu vpisnine za tekoče študijsko leto in zadnja plačilna lista.
Prosilec mora v vlogi (obrazcu) navesti ime, priimek, številko članske izkaznice,
naslov zavoda, kjer je zaposlen, do zdaj zaključeno izobrazbo, zdajšnje delovno
mesto, svoj naslov in telefonsko številko, e-pošto ter številko svojega transakcijskega
računa in banko, pri kateri je ta odprt.
Prosilec mora vlogo oddati do dneva, ki je določen z razpisom. Nepopolnih vlog in
vlog, prispelih po datumu, ki je bil naveden v razpisu, komisija ne bo obravnavala.
8. člen
Vsem kandidatom komisija izda sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi prošnje za
dodelitev subvencije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na komisijo za statutarna
vprašanja in pritožbe.

S prosilcem se podpiše dogovor o subvencioniranju študija, s katerim se prosilec
zaveže, da bo SVIZ obvestil o svojem poteku študija in o opravljeni diplomi.
9. člen
Sredstva nakazuje tajništvo GO na osnovi dokončnega sklepa komisije.

10. člen
Pravila stopijo v veljavo z dnem sprejema na seji GO SVIZ.

Jelka Velički,
predsednica GO SVIZ Slovenije

