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Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.
prostor za sprejemni žig sklada
Prosimo, da vlogo izpolnite RAČUNALNIŠKO, v primeru ročnega izpolnjevanja pa pišite ČITLJIVO.
I. PODATKI O PRIJAVITELJU
* Pred vnosom podatka preberite besedilo 7 v IV. točki prijavnice
Naslov stalnega prebivališča
Naslov začasnega prebivališča
SI56
II. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU MLADOLETNEGA PRIJAVITELJA (le za mladoletnega prijavitelja)
III. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU
Podatki o najvišjem doseženem predhodnem izobraževanju
Pred vpisom v izobraževanje, za katerega uveljavljam stroške sem dosegel:
Naziv predhodno zaključenega izobraževalnega programa:
Podatki o zaključenem izobraževanju, za katerega uveljavljate stroške
S programom sem pridobil višjo stopnjo izobrazbe, s katero sem dvignil svojo izobrazbeno raven:
V program sem se vpisal:
Izobraževalna institucija, kjer sem opravljal izobraževanje, za katerega uveljavljam povračilo stroškov izobraževanja:
Izobraževalni program, ki sem ga uspešno zaključil:
nižje poklicno izob., srednje poklicno izob., srednje strokovno oz. tehniško izob., poklicno-tehniško izob.,
gimnazija, maturitetni tečaj, poklicni tečaj, mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti - PRILOŽITE  SPRIČEVALO NOVO PRIDOBLJENE IZOBRAZBE
katerega uveljavljate povračilo stroškov
II. st.: dokončana OŠ, III. st.: nižja poklicna, IV. st.: srednja poklicna - PRILOŽITE SPRIČEVALO
IV. IZJAVA POD MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVORNOSTJO
Za pravilnost podatkov v svoji vlogi prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost. Spodaj podpisani prijavitelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da:
1. sem pred programom, za katerega uveljavljam šolnino na tem javnem razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo;
 
2. sem stroške, ki jih uveljavljam na tem razpisu, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do sedaj nisem uveljavljal oziroma nisem imel povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe;
 
3. s podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel v vlogi;
 
4. s podpisom dovoljujem, da sklad obdeluje moje podatke za pošiljanje povabil na različna srečanja, prireditve, in podobno, ki jih organizira sklad, za oglaševanje s strani sklada, za pošiljanje informacij povezanih z obdelavo vloge, preko pošte, elektronske pošte, telefonskih klicev in/ali sms/mms sporočil;
 
5. nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in nisem bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 
6. zoper mene ni bila vložena nobena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 
7. Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno vlogo za Prijavo na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, kot bo potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom na e-naslov: dir@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 876.
 
podpis prijavitelja
podpis zakonitega zastopnika
(v primeru mladoletnega prijavitelja)
V. OBVEZNE PRILOGE:
Ali ste priložili dokazilo o zaključenem programu, ki ste ga zaključili pred programom, za katerega uveljavljate šolnino?
Fotokopija spričevala o zaključenem predhodnem izobraževanju. 
Ali ste priložili dokazilo o zaključenem programu, za katerega uveljavljate šolnino (povračilo stroškov)?
Fotokopija spričevala o zaključenem izobraževanju za katerega uveljavljate šolnino. 
 Ali ste priložili dokazilo o plačilu za program za katerega uveljavljate šolnino?
Izpolnjen in podpisan obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja s priloženimi:
fotokopijami računov in dokazili o plačilu skladno z navedbami v izpolnjenem obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja ALIpotrdilom šole, ki potrdi vpisane podatke v obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja. V primeru izobraževanja  na dveh različnih šolah oz. organizacijah (npr. opravljanje mojstrskega izpita) je potrebno priložiti tudi potrdilo organizacije ali druge šole, s katerim pristojna zbornica oz. druga šola potrdi svoj znesek računov navedenih v obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja.   
 
 
Ali ste priložili vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS?
Izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS. 
V besedilu prijavnice uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
PRILOGA 3: Seznam plačanih stroškov izobraževanja
Tabela mora biti OBVEZNO IZPOLNJENA v obeh, spodaj navedenih primerih!
 
Priložite fotokopije računov in fotokopije dokazil o plačilu ALI potrdilo šole, s katerim šola potrdi v celoti izpolnjen Seznam plačanih stroškov izobraževanja. V slednjem primeru računov in dokazil ni potrebno prilagati.
Zap  št.
Številka računa
Datum izdaje računa
Znesek računa
Datum(i) plačila računa
Znesek plačila (EUR)
Komentar oz. naziv ali opis zaračunane storitve
Skupna višina plačila (EUR):        
Znesek, ki ga uveljavljam (EUR):
podpis prijavitelja
podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega prijavitelja)
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine za posamezno vlogo do vključno 2.500,00 EUR.
Potrdilo izobraževalne institucije
Potrdilo izobraževalne institucije je potrebno izpolniti le, če prijavitelj ne prilaga fotokopij računov in dokazil o plačilu, navedenih na Seznamu plačanih stroškov izobraževanja.
Potrjujemo, da je
od 1.1.2014 dalje plačal stroške izobraževanja v višini (EUR):
Izobraževalna institucija, ki izdaja potrdilo: 
skladno z navedbami v Seznamu plačanih stroškov izobraževanja in s predmetom javnega razpisa
žig
Potrdilo organizacije ali druge izobraževalne institucije
Potrebno le za prijavitelje, ki so se izobraževali na dveh različnih izobraževalnih institucijah. Pristojna organizacija oz. druga institucija s potrdilom potrdi svoj znesek računov navedenih na Seznamu plačanih stroškov izobraževanja.
Potrjujemo, da je
skladno z navedbami v Seznamu plačanih stroškov izobraževanja in s predmetom javnega razpisa
od 1.1.2014 dalje plačal stroške izobraževanja v višini (EUR):
Izobraževalna institucija, ki izdaja potrdilo:  
žig
OPREMA OVOJNICE
Ustrezno OZNAČITE ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Nato obrazec izrežite in prilepite na sprednjo stran ovojnice.
 
NEOZNAČENIH IN NEPRAVILNO OZNAČENIH VLOG KOMISIJA NE BO OBRAVNAVALA, TEMVEČ BODO ZAVRŽENE!
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Prijavitelj:
Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
NE ODPIRAJ - 
Ustrezno označi:
Prejemnik:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana
VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE PODATKOV O UDELEŽENCIH NA OPERACIJAH SOFINANCIRANIH IZ ESS
1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo ter osebni podatki posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na operacijah sofinanciranih iz ESS 
 
Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, vrednotenje, preverjanje in zagotavljanje skladnosti ukrepov s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način vsi, ki so udeleženi v izvajanju evropske kohezijske politike, zagotavljajo učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih) sredstev. EU zakonodaja Republiki Sloveniji v zvezi s porabo EU sredstev med drugim določa obveznost spremljanja, vrednotenja in upravljalnih preverjanj operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členu ter Prilogi I in Prilogi II (če relevantno) Uredbe (EU) št. 1304/2013, za kar pa je potrebno pridobiti ustrezna dokazila in podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. V te namene se pri vseh operacijah, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020, na podlagi vprašalnika zbira spodnje podatke o udeležencih: 
ALI STE V TEJ OPERACIJI ŽE SODELOVALI IN STE IZPOLNILI TA VPRAŠALNIK
IME IN PRIIMEK
KONTAKT 
(GSM ali e-pošta) *
* Pred vnosom podatka preberite besedilo 7 v IV. točki prijavnice
DATUM VKLJUČITVE  v izobraževalni program, za katerega uveljavljam šolnino
DATUM ZAKLJUČKA izobraževalnega programa, za katerega uveljavljam šolnino (datum na spričevalu)
SPOL 
STAROSTNA KATEGORIJA 
na dan izpolnjevanja vprašalnika
OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA  
PRILOGA 4:
RAVEN IZOBRAZBE na dan izpolnjevanja vprašalnika
(ustrezno označite eno izmed možnosti) 
Nepopolna osnovna izobrazba  (ISCED 0)
Osnovna izobrazba (ISCED raven 1-2)
Nižja in srednja poklicna izobrazba (ISCED raven 3)
Srednja tehniška, strokovna in poklicno tehniška ter  splošna izobrazba  (ISCED 3)
Terciarna izobrazba  (ISCED raven 5-8)
nedokončano osnovnošolsko izobraževanje pri starosti nad 14-15 let
nedokončano (pri starosti pod 14-15 let) ali končano osnovnošolsko izobraževanje  
nižje in srednje poklicno izobraževanje
srednje strokovno, srednje tehniško, poklicno tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje
višje strokovno izobraževanje, višje izobraževanje, visokošolsko strokovno in  univerzitetno izobraževanje, magisterij znanosti, doktorat znanosti, visokošolsko izobraževanje prve, druge in tretje stopnje
STATUS NA TRGU DELA ob vključitvi v izobraževalni program, za katerega uveljavljam šolnino (ustrezno označite eno izmed možnosti)
Zaposlitev za nedoločen čas
Samozaposlen
Zaposlen za določen delovni čas, zaposlen za krajši delovni čas
Podzaposlen
Registrirano brezposeln pri ZRSZ in brezposeln, ki je na voljo in aktivno išče delo
Dolgotrajno brezposeln
Niti zaposlen, niti nezaposlen
Neaktiven in se ne izobražuje in ne usposablja
STATUS NA TRGU DELA 6 mesecev po zaključku izobraževalnega programa, za katerega uveljavljam šolnino.
Izpolnijo le tisti udeleženci, ki so izobraževalni program, za katerega uveljavljajo šolnino, zaključili pred več kot 6 meseci
(ustrezno označite eno izmed možnosti)
Zaposlitev za nedoločen čas
Samozaposlen
Zaposlen za določen delovni čas, zaposlen za krajši delovni čas
Podzaposlen
Registrirano brezposeln pri ZRSZ in brezposeln, ki je na voljo in aktivno išče delo
Dolgotrajno brezposeln
Niti zaposlen, niti nezaposlen
Neaktiven in se ne izobražuje in ne usposablja
ALI SPADATE V KATERO OD NAŠTETIH SKUPIN? (USTREZNO OZNAČITE RELEVANTNE MOŽNOSTI)
DA
NE
Ne želim odgovoriti
Migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi)**
Invalidi**
Druge prikrajšane osebe**
Brezdomci ali prizadeti na področju nastanitve**
** podatki, o katerih se udeležencu ni treba opredeliti 
 
Udeleženec mora vprašalnik izpolniti v celoti, z izjemo dela vprašalnika, ki se navezuje na podatke označene z **, zato v tistem delu lahko navede, da o podatku ne želi odgovoriti. 
 
2. Upravljavci osebnih podatkov 
 
Naziv upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravičenec): Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar ta obstaja): Podlogar Mihelčič Natalija 
 
Za zbiranje podatkov od udeležencev je skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in upravičencem, odgovoren upravičenec operacije, sofinancirane iz sredstev evropske kohezijske politike, ki podatke zbira, obdeluje in posreduje v obdelavo na ministrstvo. Upravičenec osebne podatke udeležencev hrani pri sebi v fizični obliki ter vnese v informacijski sistem Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: organ upravljanja). Upravičenec je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov udeležencev, in sicer na način, določen z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov. 
 
Ministrstvo podatke o udeležencih združi na ravni vseh operacij ter jih uporabi za pripravo poročil za organ upravljanja, pri čemer informacije niso več povezljive z določenim ali določljivim posameznikom Organ upravljanja podatke združi na ravni Republike Slovenije in jih v skladu z določili 50. in 111. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter četrtega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 1304/2013 uporabi pri pripravi nacionalnih letnih izvedbenih poročil, ki jih pošlje Evropski komisiji. Evropska komisija podatke uporabi za pripravo skupnega poročila. 
2 V okviru evropske kohezijske politike skladno z 8. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 -2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/2015 s spremembami) nastopa več udeležencev evropske kohezijske politike, zaradi česar obdelava osebnih podatkov poteka na več ravneh, in sicer na ravni upravičenca, ministrstva kot posredniškega organa in organa upravljanja. Upravljavca osebnih podatkov, ki jih upravičenec pridobi od posameznikov v okviru izvajanja operacije, sta poleg upravičenca skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov tudi ministrstvo kot posredniški organ in organ upravljanja, pri čemer so vsak za svoj namen upravljavci osebnih podatkov: upravičenec za namen izvajanja in sofinanciranja operacije, ministrstvo za namen upravljalnih preverjanj, spremljanja in vrednotenja operacije ter organ upravljanja za namen upravljalnih preverjanj, predvsem preverjanja na kraju samem. Nameni, za katere se osebni podatki po tem vprašalniku obdelujejo, so podrobneje opredeljeni v tč. 1 tega vprašalnika.
DODATNA TERMINOLOŠKA POJASNILA:
Raven izobrazbe: posameznik navede doseženo raven izobraževanja. Izjema so osnovnošolski učenci, ki se beležijo v kategorijo osnovna izobrazba;  Nepopolna osnovna izobrazba (ISCED 0): posamezniki z nedokončanimi osnovnošolskim izobraževanjem, ki presegajo običajno starost pri kateri se zaključi osnovnošolsko izobraževanje; Samozaposlen: fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (samostojni podjetniki in osebe vpisane v register, imenik ali drugo evidenco, ki je predpisana za opravljanje te dejavnosti, kot na primer razvid zasebnih športnih delavcev, zdravniški register, razvid samostojnih novinarjev, imenik odvetnikov, register notarjev);Podzaposlen: zaposleni, ki bi radi delali več ali na zanje primernejših delovnih mestih, neprostovoljno zaposleni za krajši delovni čas;Dolgotrajno brezposeln: posamezniki mlajši od 25 let, ki so neprekinjeno brezposelni več kot 6 mesecev ali posamezniki stari 25 let ali več, ki so neprekinjeno brezposelni več kot 12 mesecevGospodinjstvo brez delovno aktivnih članov: je gospodinjstvo, kjer nihče od članov (ne glede na starost) ni zaposlen oziroma so vsi člani gospodinjstva bodisi nezaposleni ali neaktivni;Vzdrževani otroci: posamezniki v starosti do 17 let ali med 18-26 let, v kolikor so neaktivni in živijo vsaj z enim staršem (ne vključuje brezposelnih, vključuje pa redne študente).
Nad izvajanjem operacije se izvaja tehnični, administrativni in finančni nadzor tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora operacije ter vpogled v dokumentacijo (vključno z osebnimi podatki udeleženca) v vsaki točki operacije ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, 9. in 10. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 -2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/2015 s spremembami) in nacionalnih predpisov, ki urejajo javne finance. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter s strani njihovih pooblaščencev. 
 
3. Pravice posameznika v zvezi z danimi osebnimi podatki 
 
Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v pravu Unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec. 
 
4. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja 
 
Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju zavezan po 140. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije (vključno z osebnimi podatki udeležencev/slušateljev) v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov s strani Republike Slovenije Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. 
 
Osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije. 
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