
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) 

Oražnova ulica 3 

1000 Ljubljana 

 

za šolsko leto 2020/2021 

 

razpisuje 

 

DVANAJST ŠTIPENDIJ ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK ČLANIC IN ČLANOV SVIZ. 

 

 

Glavni odbor SVIZ (GO SVIZ) je v svojem finančnem načrtu za leto 2020 predvidel sredstva za 

razpis dvanajstih štipendij.  

 

Prejemniki in prejemnice štipendij bodo izbrani na podlagi prenovljenega Pravilnika o 

štipendiranju SVIZ Slovenije, ki v ospredje postavlja kriterij socialnega statusa družine članic in 

članov SVIZ Slovenije. V pravilniku je na novo opredeljen tudi kriterij dobe članstva staršev v 

SVIZ. 

 

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

dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter 

kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2020/21. 

 

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. 

 

Prednostna merila pri izboru prejemnikov štipendije so doba članstva staršev v SVIZ, učni 

uspeh in dohodek na družinskega člana. 

 



Štipendija je na podlagi razpisa lahko dodeljena zgolj enemu otroku iz iste družine za 

posamezno raven izobraževanja. 

 

Komisija za štipendiranje SVIZ lahko ob zgoraj navedenih merilih upošteva tudi morebitne 

izredne okoliščine v družini (smrt starša oz. skrbnika, nastanek samohranilstva, invalidnosti 

ipd.). Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih upošteva tudi druga merila in okoliščine 

prijavitelja, in sicer z namenom zagotoviti štipendijo tistim otrokom članov SVIZ, katerih 

izobraževanje bi bilo sicer oteženo ali onemogočeno zaradi socialnega stanja družine. 

 

Vlogi za štipendijo, ki se oddaja v elektronski obliki, je treba priložiti:  

 

- prošnjo za dodelitev štipendije, 

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

- podpisano izjavo o resničnosti podatkov, 

- kratek življenjepis, 

- podatke o skupni dobi članstva staršev v SVIZ (lahko fotokopija članske izkaznice), 

- 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: 

- dohodninske odločbe vseh članov družine,  

- dokazila o prejemanju in višini otroških dodatkov (za isto leto oziroma obdobje, kot ga 

opredeljujejo priložene dohodninske odločbe – torej ne dohodninskih odločb za v bodoče), 

- dokazilo o prejemanju družinske pokojnine, 

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

(tudi morebitne štipendije SVIZ Slovenije), 

- 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. 

 

Nepopolne vloge, tj. vloge brez potrebnih dokazil, lahko komisija za štipendiranje zavrne. 

Vloge komisija ne bo obravnavala oziroma jo bo zavrnila, če ji ne bo priloženi naslednji 

dokumenti: dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu, potrdilo o številu članov v 

skupnem gospodinjstvu ter podatki o bruto prejemkih vseh članov družine v preteklem letu. V 

vlogi je nujno navesti vse prejemke družine v preteklem letu, tudi za člane družine, ki jim 

dohodnine ni treba prijaviti: torej dohodninske odločbe vseh članov družine in dokazila o 

prejemanju in višini otroških dodatkov. 

 

Natisnjeni obrazec »Vloga za štipendijo« z vsemi dokazili pošljite najpozneje do 30. septembra 

2020 na naslov: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Štipendija«. 

 

O izbiri bodo prosilci obveščeni v osmih delovnih dneh po seji Izvršilnega odbora SVIZ. 

 

 

 

 

Jelka Velički, l. r., 

predsednica GO SVIZ Slovenije 

 


