
 

  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI, z dne 19. 6. 2020 

 

1. Na vaš elektronski naslov smo vam poslali Prijavni obrazec za delodajalca. Kdaj lahko 

pričakujemo rezultate razpisa?  

Prijavnega obrazca za delodajalca ne pošlje delodajalec neposredno na sklad, ampak ga šola kot 
vlagatelj priloži k svoji vlogi. O rezultatu bo vlagatelj v roku iz javnega razpisa obveščen z 
obvestilom na spletni strani razpisa in z izdanim sklepom.  
 

2. Ali na tem razpisu ni potrebno priložiti potrdila o opravljenem PUD/PRI?  

Potrdilo o opravljenem PUD/PRI je obvezno dokazilo k zahtevku za sofinanciranje delodajalca. K 
vlogi ga ne prilagate, ampak ga bo potrebno priložiti ob izdaji zahtevkov za sofinanciranje 
delodajalcev. Obrazec Potrdilo o opravljenem PUD/PRI bo na spletni strani sklada objavljen 
naknadno.  
 

3. Ali v celoti opravljen PUD/PRI pomeni ocena »opravil« v redovalnici oz. vpisan izpit v e-index, 

saj lahko PUD v podjetju kandidat v celoti opravi, ni pa še pridobil končne ocene s strani šole? 

Ali je v tem primeru delodajalec upravičen do sofinanciranja? 

Glede zaključka PUD/PRI govorimo o treh datumih, ki imajo vsak svoj pomen: 
1. Za upravičenost sofinanciranja izvajanja PUD/PRI delodajalcu je skladno z JR PUD 

2019/2020 skrajni datum opravljanja PUD/PRI pri delodajalcu 30. 9. 2020.  
2. Datum, ko dijak/študent opravi vse obveznosti PUD/PRI po izobraževalnem programu (npr. 

šola da zaključno oceno oz. drugo dejanje šole, s katerim se PUD/PRI šteje za opravljen), ni 
vezan na datum 30. 9. 2020, lahko je kasnejši. 

3. Z vidika upravičenosti stroškov skladno z JR PUD 2019/2020 je pomembno, da šola Potrdila 
o opravljenem PUD/PRI ne izda (datum podpisa na obrazcu) pred izpolnitvijo točke 2.  

 
4. Ali upoštevamo kot zadnji datum za opravljen PUD 16. 3. 2020 za dijake, ki so prakso prekinili 

zaradi korone?  

Kot zadnji dan opravljanja PUD-a pri delodajalcu se vpiše datum skladno z dnevnikom 
opravljenega PUD-a.  
 

5. Dijaki so namesto 18 tednov zaradi epidemije opravili samo 9 tednov PUD-a. Ali je delodajalec 

kljub temu opravičen za subvencijo?  

Delodajalec je upravičen za sorazmeren del, ki je bil dejansko opravljen (za 9 od 24 tednov).  
 

6. Študent je bil napoten na prakso do 20. marca 2020. Če prav razumem, moramo en teden pri 

prijavi zmanjšati zaradi epidemije. 

Uveljavljate tolikšen obseg PRI, kot je bil oz. bo pri delodajalcu dejansko opravljen.  
 

7. Če je letos dijak opravljal PUD manj kot tri tedne, ga ne morem prijaviti?  

Tudi na tem razpisu je pogoj, da delodajalec izvede najmanj 114 ur oziroma najmanj 3 tedne 
praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2017/2018 do 
2019/2020. Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar 
le do vključno študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v 
obdobju od 1. 1. 2014 dalje. 
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8. Ali lahko uveljavljamo ponavljanje letnika?  

Ponavljanje letnika lahko uveljavljate, vendar skupna spodbuda za vse delodajalce ne more preseči 
standardnega stroška na enoto 1 (SSE 1) v višini 1030,00 EUR. Ker gre za t.i. standardni strošek na 
enoto, je ta strošek določen in fiksen in se v tej višini odobri tudi v primerih, ko je bilo zaradi 
ponavljanja letnika dijaka pri delodajalcu oziroma delodajalcih opravljenih več tednov praktičnega 
usposabljanja, kot pa znaša skupno predpisano število tednov po programu v vseh letnikih. 
Prijavite lahko torej vse tedne opravljenega PUD-a, tudi tedne, ki so predmet ponavljanja, strošek 
SSE 1 pa se bo sorazmerno razdelilo glede na skupno število opravljenih tednov PUD-a, v katero so 
zajeti predpisani tedni po programu v vseh letnikih, in tedne, ki so predmet ponavljanja letnika. 
 

9. Študentu bo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo podaljšan status in bo PRI do konca 

opravil šele po 30. 9. 2020. Ali lahko zanj uveljavljamo spodbudo na razpisu?  

Če bo imel študent status in bo tudi v študijskem letu 2020/2021 vpisan v zaključni letnik, boste 
lahko spodbudo za tega študenta uveljavljali na javnem razpisu PUD 2020/2021.  

 
10. Nekateri dijaki so v terminu PUD-a v času epidemije pri istem delodajalcu opravljali delo preko 

študentskega servisa. Ali se ta čas tudi lahko šteje kot PUD?  

Delo preko študentskega servisa se v nobenem primeru ne šteje za PUD/PRI.  
 

11. Če je študent v 1. letniku opravil npr. 200 ur pri nekem delodajalcu in prav tako letošnje 

študijsko leto (v 2. letniku) pri istem delodajalcu 200 ur, ali ga lahko prijavim na razpis?  

V tem primeru je izpolnjen razpisni pogoj, ki določa, da delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma 
najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju za študenta 
v študijskih letih od 2018/2019 do 2019/2020.  
 

12. Ali lahko prijavimo delodajalca, če je dijak opravil vse obveznosti PUD-a, vendar ni izdelal 3. 

letnika – »je padel«, zato seveda tudi ne bo opravljal zaključnega izpita?  

Če dijak opravi vse obveznosti za PUD po izobraževalnem programu, je razpisni pogoj, da je PUD v 
celoti opravljen po izobraževalnem programu, izpolnjen in lahko uveljavljate spodbudo na tem 
razpisu. Če pa mora dijak naslednje šolsko leto, ko bo ponavljal letnik, opraviti še tudi obveznosti 
za PUD, boste lahko spodbudo uveljavljali na javnem razpisu PUD 2020/2021.  
 

13. Po kakšni obliki mora biti mentor zaposlen? Je lahko po avtorski ali dopolnilni pogodbi?  

Mentor je lahko oseba, ki je zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali delodajalec sam (v 
primeru samostojnega podjetnika). 
 

14. Upravičen strošek je strošek za mentorja. Kaj pa strošek za nagrado študenta?  

Upravičen strošek je samo strošek za mentorja (strošek delodajalca za zaposlenega), ne pa 
nagrada za dijaka.  
 

15. Kaj se šteje za presečni dan glede poravnanih davkov, če bo vloga oddana septembra – petek, 

28. avgusta, ali ponedeljek, 31. avgusta?  

Presečni dan je predzadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge. Za vlogo, ki bo oddana 
septembra 2020, je torej presečni datum 28. avgust 2020.  
 

16. Koliko časa je potrebno hraniti dokumentacijo?  

Soprijavitelji so dolžni zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofinancirani v okviru tega 
javnega razpisa, v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki 
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vsebujejo končne izdatke končanih izvedb praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport kot posredniški organ po končani operaciji pisno obvestil sklad, na tej podlagi pa 
bo sklad pisno obvestil končne prejemnike sredstev.  
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