
SVIZ Slovenije 

Oražnova ulica 3, p. p. 196 

1000 Ljubljana 

 

razpisuje 

 

za šolsko leto 2018/2019 

 

DVANAJST ŠTIPENDIJ ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK ČLANIC IN ČLANOV SVIZ SLOVENIJE. 

 

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) je v 

svojem finančnem načrtu za leto 2018 predvidel sredstva za razpis dvanajstih štipendij. 

Štipendije – šest štipendij za srednješolsko, šest pa za visokošolsko izobraževanje – so 

namenjene dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom za šolanje oziroma redni študij 

za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega 

leta 2018/19. 

 

Kandidat za pridobitev štipendije SVIZ mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

- je otrok članice/člana SVIZ, 

- je pri šolanju v zadnjem letu dosegel najmanj prav dober učni uspeh ali povprečno oceno 

najmanj 8. 

 
 

Prednost imajo prosilke in prosilci, ki so otroci staršev, ki so dlje časa člani SVIZ (skupna doba 

članstva staršev v SVIZ), prosilke in prosilci z boljšim učnim uspehom ter z nižjim dohodkom 

na družinskega člana. 

 
Vlogi za štipendijo, ki se odda v elektronski obliki, se priloži:  

- prošnjo za dodelitev štipendije, 

- obrazec s prosilčevimi podatki (to je natisnjeni elektronski obrazec »vloga za štipendijo«), 

- kratek življenjepis, 

- podatke o skupni dobi članstva staršev v SVIZ, 

- dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu, 

- dokazilo o vpisu, 



- potrdilo o številu članov v skupnem gospodinjstvu, 

- podatke o bruto prejemkih vseh članov družine v preteklem letu.  

 

V vlogi se navede vse prejemke družine v preteklem letu, tudi za člane družine, ki jim ni treba 

prijaviti dohodnine: 

- dohodninsko odločbo vseh članov družine,  

- dokazila o prejemanju in višini otroških dodatkov, 

- dokazilo o prejemanju družinske pokojnine, 

- dokazilo o prejemanju morebitne druge štipendije prosilca in ostalih družinskih članov, 

- dokazilo o prejemanju preživnine oziroma izjavo o neplačevanju preživnine s strani 

drugega starša,  

- dokazilo o prejemanju in višini socialne pomoči, 

- potrdilo o morebitni nezaposlenosti starša. 

 

Natisnjeni obrazec »Vloga za štipendijo« z vsemi dokazili pošljite najpozneje do 27. septembra 

2018 na naslov: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Štipendija«. 

 

Nepopolne prijave oziroma prijave brez dokazil ne bodo obravnavane. 

O izbiri bodo prosilke in prosilci obveščeni v osmih delovnih dneh po seji Izvršilnega odbora 

SVIZ. 

 

 

 

 

Jelka Velički, l. r., 

predsednica GO SVIZ Slovenije 

 


