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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »VLOGA ZA SUBVENCIJO«   

Spoštovane članice in člani SVIZ,  

GO SVIZ je tudi v letu 2017 namenil 26.000 evrov za subvencioniranje izobraževanja svojih članic in 

članov.  

Razpis subvencioniranja je bil objavljen v junijskih Obvestilih SVIZ in e-Svizovih novicah.  

Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov.  

Rok za oddajo vloge za dodelitev subvencije je 12. oktober 2017.  

Subvencije se dodeljujejo za vpis v izobraževalne programe v študijskem letu 2017/18.  

Število subvencij je razdeljeno po območnih odborih, upoštevaje število članov.  

Opozarjamo, da je oddanih vlog vedno veliko več, kot je na razpolago subvencij. Iz tega razloga 

obstaja precejšnja možnost, da prosilec, kljub temu da izpolnjuje vse pogoje in priloži vsa potrebna 

dokazila, subvencije ne bo prejel.  

Predlagamo, da se pred prijavo za dodelitev subvencije temeljito seznanite s Pravili o 

subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije in 

temi navodili.  

Pri razdelitvi subvencij v študijskem letu 2017/18 ostaja v veljavi točkovanje vlog in obrazec vloga v 

elektronski obliki.  

Točkovanje vlog je opredeljeno v 5. členu Pravil o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev 

ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije, ki so objavljena na spletni strani SVIZ 

(www.sviz.si). Prosimo vas, da obrazec »vloga za subvencijo« pravilno izpolnite z vsemi predvidenimi 

podatki in priložite vse naštete priloge (ki se nanašajo na vašo situacijo).  

Način prijave je opisan v nadaljevanju. Vlogo boste izpolnili v elektronski obliki in priložili vse 

navedene priloge (in dokumente, s katerimi boste dodatno pojasnjevali vaše navedbe v vlogi).  

Vstop v obrazec »vloga za subvencijo«:  

Obrazec je dostopen preko spleta na naslovu: 

 https://ssl.voipex.si/subvencija/  

Prijavite se s svojo člansko številko in osebnim imenom (npr. Nada, Tine … ) – torej ne z imenom in 

priimkom.  

Oddaja vloge:   

1. Vlogo pravilno izpolnite, shranite, oddajte elektronsko, 



2. natisnite jo, označite vse dokumente, ki jih prilagate, in jo  

3. z vsemi dokazili (v papirni obliki) pošljite na naslov:    

SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196 1102 LJUBLJANA  

Program vas bo vodil tako, da po ukazu »shrani« sledi možnost tiskanja vloge.   

Prejete vloge bo pregledala petčlanska komisija, v kateri so predsednice in predsedniki območnih 

odborov SVIZ, in dodelila subvencije na podlagi razdelilnika. Izbranim prosilcem bo GO SVIZ 

subvencije nakazal na osebne transakcijske račune.   

Opozarjamo na zadnji odstavek 7. člena pravil o subvencioniranju, v katerem je opredeljeno, da 

komisija nepopolnih vlog in vlog, prispelih po datumu, ki je bil naveden v razpisu, ne bo obravnavala.  

 Ko bo komisija opravila izbor, boste vsi, ki boste oddali vloge, obveščeni o izboru ali neizboru.    


