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I. PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

1. Izvajalec in posredniški organ 

Izvajalec »Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in 

višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021« (v 

nadaljnjem besedilu: javni razpis) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 

Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad). Posredniški organ je Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

 

Javni razpis delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstvo. Izvaja se v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 

za obdobje 2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 

prednostne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg 

dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo 

učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi 

sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja«. 

 

Izrazi v razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 

enakovredno za oba spola. 

2. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na 

ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih 

strokovnih šol. 

 

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa.  

 

SKLOP A 

 

Z javnim razpisom se sofinancira izvedba praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem 

izobraževanju, ki so v šolskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v 

nadaljevanju: vajenci). 

 

Delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom v vajeniški obliki, so v okviru javnega razpisa upravičeni 

do spodbude za sofinanciranje stroškov mentorja vajencu (v nadaljevanju: strošek spodbuda delodajalcem za 

stroške mentorja vajencu). 

 

Zbornice, ki registrirajo in spremljajo vajeništvo na podlagi posamezne vajeniške pogodbe, so upravičene do 

povrnitve dela stroškov za strokovno-administrativno-tehnično podporo (v nadaljevanju: strokovno-

administrativno-tehnična podpora s strani zbornice). 

 

Strošek: spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3) 

 

Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 

za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 
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2018-2022, št. dokumenta: 5442-245/2017/6, dne 12. 5. 2020 Spremembo Metodologije za določitev višine 

standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega 

izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022, št. 5442-245/2017/6 z dne 8. 6. 2018, št. dokumenta: 5442-

245/2017/227, ter dne 6. 4. 2021 Spremembo Metodologije za določitev višine standardnega obsega stroškov 

na enoto za izvedbo programa Povezava poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-

2022, št. dokumenta: 5442-245/2017/352 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki določa standardni strošek 

na enoto 3: spodbuda delodajalcu za stroške mentorja vajencu. Ta strošek nastane, ko mentor opravlja naloge 

mentorja vajencu, ki se najmanj 50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja praktično 

usposablja z delom pri delodajalcu.  

 

Skladno z metodologijo je višina SSE 3, ki se dodeli delodajalcu: 2.768,00 EUR. 

 

SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki imajo v času od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2022 z dijakom, ki je v 

šolskem letu 2020/2021 vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, 

ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to registrirala pristojna 

zbornica. Delodajalcu se sorazmerni del SSE 3 izplača po opravljenih obveznostih vajenca iz naslova praktičnega 

usposabljanja z delom za vsak posamezni letnik v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022. Strošek SSE 3 se dodeli 

sorazmerno glede na dejansko opravljen obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delododajalcu po 

izobraževalnem programu v posameznem letniku znotraj obdobja upravičenosti stroška SSE 3 in glede na 

predpisan celotni obseg praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnem programu, in je število 

opravljenih tednov pri delodajalcu razvidno na potrdili šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za 

posamezni letnik.  

 

Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom delodajalca za sofinanciranje skupaj z registrirano vajeniško 

pogodbo, načrtom izvajanja vajeništva in izjavo zbornice o vpisu dijakov v program srednjega poklicnega 

izobraževanja v vajeniški obliki.  

 

Strošek: strokovno - administrativno - tehnična podpora s strani zbornice (v nadaljevanju: prvi del SSE 4)  

 

Prvi del SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spremljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške 

pogodbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu. Skladno z z zadnjo spremembo metodologije je višina 

sredstev za prvi del SSE 4, ki se dodeli zbornici: 235,00 EUR.  

 

Pristojni zbornici se dodeli prvi del SSE 4 le enkrat za vsakega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec 

praktično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih delodajalcih. 

 

Upravičen strošek za prvi del SSE 4 se dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne zbornice in 

bo v znesku 235,00 EUR izplačan po potrditvi zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 3.  

 

SKLOP B 

 

Z javnim razpisom se sofinancira izvedba praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja 

na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene 

individualne ali kolektivne učne pogodbe, ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o 

praktičnem izobraževanju, in so v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vpisani v zaključni letnik. 

 

Delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, so v okviru javnega 

razpisa upravičeni do sofinanciranja stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake 

srednjega poklicnega izobraževanja oziroma praktičnega izobraževanja za študente višjega strokovnega 
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izobraževanje (v nadaljevanju: strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma 

praktičnega izobraževanja). 

 

Šole, ki izvajajo srednje poklicno izobraževanje oziroma višje strokovno izobraževanje in v katere so dijaki ali 

študentje vpisani v zaključni letnik v šolskem ozirom študijskem letu 2020/2021, so upravičene do povrnitve 

dela stroškov za administrativno-tehnično podporo (v nadaljevanju: administrativno-tehnična podpora s strani 

šole). 

  

Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v 

nadaljevanju: SSE 1)  

 

SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2021:  

- sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe1 z dijaki za izvajanje praktičnega usposabljanja z 

delom po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno 

trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 24 tednov v treh šolskih letih, 

vključno s šolsko obliko izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja v podjetjih (do 

50 % trajanja izobraževalnih programov), oziroma 

- sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja2 v 

skladu s študijskimi programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 

tednov praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih.  

Skladno z zadnjo spremembo metodologije je višina SSE 1, ki se dodeli delodajalcu: 1.186,00 EUR.  

 

Strošek SSE 1 se dodeli sorazmerno glede na dejansko opravljen obseg praktičnega usposabljanja z delom 

oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu in glede na predpisan celotni obseg praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraževalnem programu, in je število opravljenih tednov razvidno na potrdilu šole o 

opravljenem praktičnem usposabljanju z delom. Če dijak ali študent opravi praktično usposabljanje z delom 

oziroma praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se SSE 1 razdeli sorazmerno glede na izvedeno 

število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem 

izobraževanju pri delodajalcu.  

 

Če zaradi epidemije dijakom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri 

delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – 

ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).  

 

Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom delodajalca za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole o 

opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.  

 

Administrativno-tehnična podpora s strani šole (v nadaljevanju: SSE 2) 

 

SSE 2 je namenjen šoli, v katero je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, za usmerjanje, obveščanje in 

koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni 

razpis.  

 

Skladno z zadnjo spremembo metodologije je višina SSE 2, ki se dodeli šoli: 26,00 EUR.  

 
1 Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19). 
2 Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
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V primeru, da dijak ali študent opravi praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več 

delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega delodajalca, za katerega je zahtevek za sofinanciranje v okviru SSE 

1 potrjen, potrdi zahtevek za sofinanciranje v okviru SSE 2.  

 

Upravičen strošek za SSE 2 se dokazuje z zahtevkom šole za sofinanciranje in bo v znesku 26,00 EUR izplačan po 

potrditvi zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 1.  

 
3. Opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu  

 
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za SKLOP A 

 

Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica odda vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na 

javni razpis odda zbornica, ki je registrirala vajeniško pogodbo za vajenca, ki je bil v šolskem letu 2020/2021 

vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v 

vajeniško izvedbo enega od naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe: 

oblikovalec kovin – orodjar, mizar, kamnosek, gastronomske in hotelske storitve, strojni mehanik, mehatronik 

operater, papirničar, slikopleskar/črkoslikar, zidar, elektrikar, klepar - krovec in steklar. 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica: 

• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih zbornicah 

(Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11);* 

• na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja;* 

• na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem 

postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, 

skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – 

odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US); 

• ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do 

tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;** 

• za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 

istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 

občinskega proračuna; 

• vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in ki jih je registrirala pristojna zbornica, so bili v 

šolskem letu 2020/2021 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki. 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

• na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

• na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem 

postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, 

skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – 

 
* Zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v prvi in drugi alineji. 
** Za vlogo, oddano aprila 2021, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 30. 3. 2021; za vlogo, oddano maja 2021, bo sklad 
navedeni pogoj preverjal za presečni dan 29. 4. 2021; za vlogo, oddano junija 2021, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 28. 5. 
2021; za vlogo, oddano julija 2021, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 29. 6. 2021; za vlogo, oddano avgusta 2021, bo sklad 
navedeni pogoj preverjal za presečni dan 29. 7. 2021.  
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odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) oz. v 

katerikoli podobni okoliščini; 

• ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do 

tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;** 

• za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 

istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 

občinskega proračuna; 

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 

23/20 in 91/20), od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge3; 

• ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala pristojna zbornica. 

 

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev bosta zbornica in delodajalec potrdila z izjavami, ki so del razpisne 

dokumentacije. 

 

Pogoj, ki se nanaša na izobraževalni program: 

• izobraževalni program se v vseh letih izobraževanja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje 

z delom.  

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za SKLOP B 

 

Šola in delodajalec, za katerega šola odda vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni 

razpis odda šola, v kateri je dijak4 ali študent5 vpisan v zaključni letnik6 v šolskem oziroma študijskem letu 

2020/2021. 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola: 

• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno 

oziroma višje strokovno izobraževanje;  

• na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku 

po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 

list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 

63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US); 

• ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do 

tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;** 

• za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 

istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 

občinskega proračuna; 

• za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 

izobraževanje, ni bilo izplačano sofinanciranje za isti izobraževalni program; 

• dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 

izobraževanje, so v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vpisani v zaključni letnik 

 
3 Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet 
naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema 
preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP. 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in preverjanje na terenu.  
4 Kot dijaka opredeljuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19). 
5 Kot študenta opredeljuje Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13). 
6 Kot vpis študenta v zaključni letnik se ne šteje evidenčni vpis. 
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izobraževalnega programa, v okviru katerega opravljajo praktično usposabljanje z delom oziroma 

praktično izobraževanje; 

• študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša s študijskim programom določenega obsega 

praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje upravičenih stroškov za izredne 

študente).  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: 

• na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

• na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem 

postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, 

skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – 

odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) oz. v 

katerikoli podobni okoliščini; 

• ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do 

tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;** 

• za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 

istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 

občinskega proračuna;  

• delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično 

izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna 

subjekta;  

• za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 

izobraževanje, ni bilo izplačano sofinanciranje za isti izobraževalni program;   

• delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 

38/16, 27/17, 23/20 in 91/20), od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z 

delom do dneva oddaje vloge7;  

• prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu; 

• z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja upravičene stroške v času opravljanja praktičnega 

izobraževanja, nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti ne delajo za delodajalca preko svojega 

s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente).  

 

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavami, ki so del razpisne 

dokumentacije. 

 

Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program 

 

Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program): 

- izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov 

praktičnega usposabljanja z delom; 

- delodajalec izvede najmanj 114 ur oziroma najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni 

pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2018/2019 do 2020/2021. 

 

 
7 Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet 
naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema 
preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in preverjanje na terenu.  
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Če dijak opravi praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 

usposabljanja z delom razdeli sorazmerno glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o 

opravljenem praktičnem usposabljanju. 

 

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega leta 

2016/2017, pri čemer se upošteva praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 9. 2016 dalje. 

 

Za višješolsko strokovno izobraževanje: 

- izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega 

izobraževanja; 

- delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o 

praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2019/2020 do 2020/2021.  

 

Če študent opravi praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 

izobraževanja razdeli sorazmerno glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem 

praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. 

 

Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno 

študijskega leta 2016/2017, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 9. 2016 dalje. 

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 4.500.000,00 EUR. 

 

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih 

je naslednja: 

 

- za proračunsko leto 2021: 3.300.000,00 EUR, od tega:  
 

o za KRVS 2.079.000,00 EUR, od tega: 
▪ 1.663.200,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V - EU udeležba (80,00 %) in 
▪ 415.800,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V-slovenska udeležba (20,00 %),  
  

o za KRZS 1.221.000,00 EUR, od tega: 
▪ 976.800,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-Z-EU (80,00 %) in  
▪ 244.200,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 
 

- za proračunsko leto 2022: 1.200.000,00 EUR, od tega: 
 

o za KRVS 756.000,00 EUR, od tega: 
▪ 604.800,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V - EU udeležba (80,00 %) in 
▪ 151.200,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V-slovenska udeležba (20,00 %),  
  

o za KRZS 444.000,00 EUR, od tega: 
▪ 355.200,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-Z-EU (80,00 %) in  
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▪ 88.800,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-
Z-slovenska udeležba (20,00 %). 

 
 

 

Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. javnega 

razpisa.  

 

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno 

stanje proračuna Republike Slovenije. 

 5. Navodila za prijavo na javni razpis 

5.1. Dokumenti in ovojnica vloge 

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene obrazce, v fizični obliki podpisane 

z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe soprijavitelja, in v primeru, ko 

soprijavitelj posluje z žigom, opremljene z njegovim žigom, v primeru elektronske oblike pa podpisane z varnim 

elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ki glasi na ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe 

soprijavitelja, pri tem je potrebno za pooblaščeno osebo priložiti tudi pooblastilo za vložitev vloge, ter dokazila.  

 

Popolna vloga za SKLOP A mora vsebovati: 

 

1. Prijavni obrazec za zbornico (glej točko II.) 

Skladu je potrebno poslati tudi elektronsko izpolnjen obrazec oz. datoteko xml. 

2. Izjavo zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (glej točko II.) 

3. Izjavo zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki 

4. Prijavni obrazec za delodajalca – vajeništvo (glej točko II.) 

5. Izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa – vajeništvo 

6. Registrirano vajeniško pogodbo 

7. Načrt izvajanja vajeništva 

8. Pravilno opremljeno ovojnico (glej točko V.) 

 

Popolna vloga za SKLOP B mora vsebovati: 

 

1. Prijavni obrazec za šolo (glej točko II.) 

Skladu je potrebno poslati tudi elektronsko izpolnjen obrazec oz. datoteko xml.  

2. Izjavo šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

3. Izjavo šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri študentih 

4. Prijavni obrazec za delodajalca – PUD (glej točko II.) 

5. Izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa – PUD 

6. Pravilno opremljeno ovojnico (glej točko V.) 
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5.2 Navodila za izpolnjevanje vloge 

Prijavni obrazci so na voljo na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/. Svetujemo, da obrazce pred 

izpolnjevanjem shranite na disk. 

 

Prijavni obrazec se lahko izpolni v obliki za Acrobat (pdf) ali za Excel (xlsm). Obrazec v obliki pdf je združljiv s 

programom Acrobat Reader 10 in novejšimi, obrazec v obliki xlsm pa je združljiv s programom Microsoft Excel 

2016 in novejšimi. Za uporabo datoteke xlsm mora uporabnik omogočiti izvajanje makrov. Vnos podatkov v 

datoteki xlsm poteka na enak način kot v datoteki pdf, možno pa je tudi dodajanje večjega števila vnosov 

naenkrat, lepljenje večjega obsega podatkov iz drugih programov ter izdelava poročila o vnosu (ob pritisku na 

gumb »Shrani«). Za lažji prenos večje količine podatkov je v Seznamu prijavljenih oseb v datoteki xlsm polje 

»Skupaj predpisano število tednov vajeništva po programu v vseh letnikih« postavljeno pred polje »Skupaj 

število tednov pri tem delodajalcu« (v slednje polje se podatkov ne vpiše, ampak jih obrazec napolni 

avtomatsko).  

 

Vlagatelj ob oddaji vloge skladu zagotovi tudi elektronsko izpolnjen prijavni obrazec (datoteko xml) na enega 

od naslednjih načinov: 

• pošlje po elektronski pošti na pud@sklad-kadri.si; pošiljanje se izvede s pritiskom na gumb »Pošlji po 

e-pošti« na koncu prijavnega obrazca; 

• dostavi na digitalnem nosilcu (npr. ključek USB) na sklad; 

• uporabi aplikacijo Spletno odložišče velikih datotek https://sovd.gov.si (v polje »Dodaj novega 

prejemnika« se vpiše elektronski naslov pud@sklad-kadri.si). 

 

 

SKLOP A 

 

Del dokumentacije izpolni zbornica kot vlagatelj, del pa delodajalec po navodilih zbornice.  

 

5.2.1 Zbornica izpolni 

 

i. Prijavni obrazec za zbornico, ki ga sestavljajo:  

 

a) »Podatki o zbornici«:  

• uradni naziv vlagatelja (zbornice) – spustni seznam  

• poslovni naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj) 

• osnovni podatki o vlagatelju (matična številka, davčna številka, ime in priimek zakonitega 

zastopnika, številka TRR in banka)  

• kontaktni podatki  

• privolitev za obveščanje (če želi prejemati obvestila) 

 

b) »Seznam prijavljenih oseb«8 – izpolniti je treba vsa polja:  

• ime vajenca  

• priimek vajenca  

• EMŠO vajenca  

• izobraževalni program  

• uradni naziv delodajalca  

• desetmestno matično številko delodajalca  

 
8 Prijavljena oseba je dijak v srednjem poklicnem izobraževanju, ki je vključen v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenec). 

https://www.srips-rs.si/
mailto:pud@sklad-kadri.si?subject=Datoteka%20xml
https://sovd.gov.si/
mailto:pud@sklad-kadri.si?subject=Datoteka%20xml
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• število opravljenih tednov po vajeniškem načrtu pri delodajalcu za 1. in 2. letnik, zaokroženo na eno 

decimalko 

• skupno predpisano število tednov praktičnega usposabljanja z delom v vajeniški obliki po 

izobraževalnem programu v celotnem obdobju izobraževanja 

 

Prijavljene osebe in delodajalce se v seznam vpisuje tako, da so urejeni po abecedi (po delodajalcih in po 

osebah). 

 

Za vsako prijavljeno osebo se vnese podatke o praktičnem usposabljanju z delom v vajeniški obliki pri vsakem 

delodajalcu posebej. Nov vnos se v obrazcu doda s pritiskom na gumb »Dodaj nov vnos za vajenca«.  

 

Izbris napačnega vnosa se izvede s pritiskom na gumb »IZBRIŠI«.  

 

ii. Izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa  

 

S podpisom izjave zbornica zagotavlja izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in 

verodostojnost podatkov na obrazcih, ki so del vloge.  

 

iii. Izjava zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki 

 

S podpisom izjave zbornica zagotavlja izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, upravičenost 

stroška SSE 3 in verodostojnost podatkov na obrazcih, ki so del vloge.  

 

iv. Oprema za ovojnico 

 

Tega lista obrazca se ne prilaga k vlogi, ampak je v pomoč in vsebuje navodilo za pravilno opremo ovojnice (glej 

točko 5.3 in točko V.).  

 

5.2.2 Delodajalec izpolni  

 

i. Prijavni obrazec za delodajalca - VAJENIŠTVO 

 

- podatki o delodajalcu – izpolniti je treba vsa polja 

- privolitev za obveščanje (če želi delodajalec prejemati obvestila) 

 

V primeru dvoumnosti oziroma nejasnosti glede transakcijskega računa bo strokovna komisija upoštevala tisti 

veljavni transakcijski račun, ki je bil nazadnje vpisan v poslovni register AJPES v aplikacijo eRTR. 

 

ii. Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

 

S podpisom izjave delodajalec zagotavlja izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na 

obrazcu o delodajalcu, ki je del vloge.  
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SKLOP B 

 

Del dokumentacije izpolni šola kot vlagatelj, del pa delodajalec po navodilih šole. 

 

5.2.3 Šola9 izpolni 

 

i. Prijavni obrazec za šolo, ki ga sestavljajo: 

 

a) »Podatki o šoli«: 

• uradni naziv vlagatelja (šole ali šolskega centra) – spustni seznam 

• poslovni naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj) 

• osnovni podatki o vlagatelju (matična številka, davčna številka, ime in priimek zakonitega 

zastopnika, številka TRR in banka) 

• kontaktni podatki 

• privolitev za obveščanje (če želi prejemati obvestila) 

 

Če je šola pravnoorganizacijska enota zavoda oziroma šolskega centra, se vpiše podatke za zavod oziroma šolski 

center (njegova desetmestna matična številka se konča s tremi ničlami). 

 

b) »Seznam prijavljenih oseb«10 – izpolniti je treba vsa polja:  

• ime dijaka/študenta 

• priimek dijaka/študenta 

• EMŠO dijaka/študenta 

• izobraževalni program (v primeru prehoda med izobraževalnimi programi se pri vseh delodajalcih 

vpiše zadnji izobraževalni program, v katerega je prijavljena oseba vpisana) 

• uradni naziv delodajalca 

• desetmestno matično številko delodajalca (pri kmetijskem gospodarstvu se vpiše številko KMG-

MID) 

• število opravljenih tednov po učni pogodbi oziroma pogodbi o praktičnem izobraževanju pri 

delodajalcu, razdeljeno po letnikih, zaokroženo na eno decimalko 

• skupno predpisano število tednov praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega 

izobraževanja po izobraževalnem programu v celotnem obdobju izobraževanja 

 

Prijavljene osebe in delodajalce se v seznam vpisuje tako, da so urejeni po abecedi (po delodajalcih in po 

osebah).  

 

Za vsako prijavljeno osebo se vnese podatke o praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem 

izobraževanju pri vsakem delodajalcu posebej. Vnašajo se podatki o delodajalcih, s katerimi so sklenjene učne 

pogodbe oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju. 

 

V primeru, ko se praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje izvaja na kmetiji, ki ni pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik in na njej ni registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji, se za 

kmetijsko gospodarstvo vpiše matična številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID.  

 

 
9 Izobraževalna institucija, ki izvaja programe srednjega poklicnega in/ali višješolskega strokovnega izobraževanja. 
10 Dijak srednjega poklicnega izobraževanja (v nadaljevanju: dijak) ali študent višje strokovne šole (v nadaljevanju: študent). 
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Nov vnos se v prijavnem obrazcu doda s pritiskom na gumb »Dodaj nov vnos za dijaka/študenta«.  

 

Izbris napačnega vnosa se izvede s pritiskom na gumb »IZBRIŠI«.  

 

 

ii. Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

 

S podpisom izjave šola zagotavlja izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in verodostojnost 

podatkov na obrazcih, ki so del vloge.  

 

iii. Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri študentih 

 

S podpisom izjave šola zagotavlja izpolnjevanje pogojev o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih 

študentih. Izjava se izpolni in priloži k vlogi v primeru, če so prijavljene osebe študenti.  

 

iv. Oprema za ovojnico 

 

Tega lista obrazca se ne prilaga k vlogi, ampak je v pomoč in vsebuje navodilo za pravilno opremo ovojnice (glej 

točko 5.3 in točko V.).  

  

 

5.2.4 Delodajalec11 izpolni  

 

i. Prijavni obrazec za delodajalca – PUD: 

 

• podatki o delodajalcu – izpolniti je treba vsa polja 

• privolitev za obveščanje (če želite prejemati obvestila) 

 

V primeru dvoumnosti oziroma nejasnosti glede transakcijskega računa bo strokovna komisija upoštevala tisti 

veljavni transakcijski račun, ki je bil nazadnje vpisan v poslovni register Ajpes v aplikacijo eRTR. 

 

ii. Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

 

S podpisom izjave delodajalec zagotavlja izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na 

obrazcu o delodajalcu, ki je del vloge.  

5.3 Oddaja vloge 

Upravičeni vlagatelj vloge na javni razpis (zbornica za sklop A) in (šola za sklop B) lahko v roku za oddajo vlog 

na javni razpis odda največ eno samostojno vlogo v pravilno opremljeni in označeni ovojnici. Če upravičeni 

vlagatelj v roku za oddajo vlog na javni razpis odda več kot eno vlogo, in sicer vsako v pravilno opremljeni in 

označeni ovojnici, se bo drugo in vse naslednje izmed teh vlog obravnavalo kot dopolnitev prve izmed teh vlog.   

 

Za sklop B zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot 

organizacijske enote. Posamezna šola lahko sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni 

vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra 

pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh (glej vzorec pooblastila v točki II. razpisne dokumentacije). 

Tudi v primeru izpolnjevanja prijavnega obrazca s pooblastilom se kot vlagatelja navede zavod, in ne šole na 

 
11 Za kmetijsko gospodarstvo veljajo pri sodelovanju na JR PUD 2020/2021 enaka pravila kot za sodelovanje delodajalca. 
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nivoju organizacijske enote. Vlogo se v vsakem primeru opremi z žigom zavoda, in ne z žigom šole kot 

organizacijske enote.  

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 

18. 8. 2021. 

 

Šteje se, da je vloga prejeta pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s 

priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka oddana osebno v vložišču Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Vlogo na javni 

razpis odda upravičeni vlagatelj. 

 

Upravičeni vlagatelj (v nadaljevanju: vlagatelj) je skupni pooblaščenec vseh delodajalcev soprijaviteljev za 

vročitve v smislu 90. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.  24/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 

ZUP).  

 

Upravičeni vlagatelj vloge na javni razpis za sklop A je zbornica.  

Upravičeni vlagatelj vloge na javni razpis za sklop B je šola. 

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi 

oznakami »NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS PUD 2020/2021«.  

 

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije 

(glej točko V.), ali ročno napiše obvezne podatke in oznake iz prejšnjega odstavka. 

 

Odpirale se bodo samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, ki vsebujejo vloge, in 

sicer po vrstnem redu njihovega prejetja. Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele 

predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. 

 

Če niso izpolnjeni vsi zahtevani elementi vloge ali če so izpolnjeni nepravilno, bo strokovna komisija odločila na 

podlagi podatkov iz vloge oziroma bo upravičenega vlagatelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog 

bo petnajst (15) dni. Rok ne bo podaljšljiv.  

 

Nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom 

za dopolnitev vlog, bodo s sklepom zavržene. 

6. POSTOPEK IN NAČIN IZBORA 

Komisija bo po formalnem pregledu vlog sestavila časovno listo formalno popolnih vlog. Časovna lista formalno 

popolnih vlog bo sestavljena po vrstnem redu od prve oddane formalno popolne vloge naprej po časovni vrsti 

oddaje formalno popolnih vlog. Na časovno listo formalno popolnih vlog se bodo formalno popolne vloge 

razvrščale po času oddaje vloge (datum, ura in minuta). Vloge, ki bodo pozvane k formalni dopolnitvi, se bodo 

na časovno listo formalno popolnih vlog uvrstile glede na čas oddaje formalne dopolnitve, ob pogoju, da bo po 

dopolnitvi vloga formalno popolna. Pozivi za dopolnitev formalno nepopolnih vlog, ki bodo prejete na določen 

dan, bodo prav tako posredovani skupaj na določen dan.  

 

Komisija bo opravila strokovni pregled formalno popolnih vlog, in sicer bo preverila izpolnjevanje pogojev iz 

točke 3 javnega razpisa. Komisija si pridržuje pravico, da lahko v primeru nejasnosti vlagatelja pozove k 

dodatnim pojasnilom. 
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Če bodo podatki iz uradnih in drugih evidenc, ki jih bo sklad pridobil ob preverjanju pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu, v nasprotju z izjavo in drugimi podatki soprijavitelja na javni razpis, bo sklad vlagatelja pozval, 

da se izjavi o nasprotujočih se dejstvih in okoliščinah. V kolikor se vlagatelj na poziv sklada ne bo odzval, bo 

sklad o izpolnjevanju pogojev odločil na podlagi podatkov v spisu. 

 

Sklad lahko vlogo delno ali v celoti zavrne v skladu z določbami ZUP, če kateri izmed soprijaviteljev ne izpolnjuje 

pogojev. 

 

Izbrane bodo vloge, ki bodo glede na razpisne pogoje in formalno popolnost ustrezne, in sicer po časovnem 

vrstnem redu formalne popolnosti vlog do porabe sredstev. Sredstva se bodo do porabe dodeljevala 

vsebinsko in formalno popolnim (ustreznim) vlogam po vrstnem redu formalne popolnosti vlog (časovna lista 

formalno popolnih vlog). Če sredstva javnega razpisa ne zadoščajo za dodelitev celotne vrednosti prve 

naslednje ustrezne vloge, ostane preostanek sredstev javnega razpisa nerazporejen.  

 

Na podlagi izbora vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani 

komisije in se ga predloži direktorju sklada. Direktor na podlagi predloga komisije sprejme odločitev o dodelitvi 

sredstev, odločitev pa je podlaga za izdajo sklepov o izboru prejemnikom sredstev. 

7. Sklenitev pogodb  

Izbranim vlagateljem bo sklad po končanem postopku izbora posredoval sklepe o izboru in pogodbe o 

sofinanciranju. S prejetim sklepom vlagatelj seznani delodajalce soprijavitelje skladno z 90. členom ZUP. 

Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene med skladom, zbornico in delodajalcem za sklop A ter med 

skladom, šolo in delodajalcem za sklop B. 

 

Sklad bo soprijavitelja pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju (vzorec pogodbe se nahaja v točki III za sklop 

A in v točki IV za sklop B razpisne dokumentacije). Pogodbo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga 

odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej vzorec pooblastila v točki II razpisne dokumentacije), ki 

je veljavno za dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek dejanskega podpisnika. Podpisnik lahko 

uporabi faksimile, če je uporaba faksimila ustrezno urejena v pravilniku oz. drugem veljavnem pravnem aktu 

soprijaviteljev.  

 

Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da 

sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.  

8. Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov in poročanje 

SKLOP A 

 

Za vsako sofinancirano izvajanje vajeništva zbornica, v kateri je vajenec vpisan v prvi letnik v šolskem letu 

2020/2021, skladu predloži: 

 

- zahtevek delodajalca za sofinanciranje SSE 3,  

- zahtevek zbornice za sofinanciranje prvega dela SSE 4, 

- izjavo zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki,  
- registrirano vajeniško pogodbo in načrt izvajanja vajeništva,  

- potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za posamezni letnik. 
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Zbornica in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot jih določi sklad.  

 

Zbornica posreduje zahtevek delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 3 za šolsko leto 2020/2021, zahtevek 

zbornice za sofinanciranje v okviru prvega dela SSE 4 in potrdilo šole o opravljenem praktičnem 

usposabljanju vajenca za šolsko leto 2020/2021 v roku za vračilo podpisane pogodbe o sofinanciranju.  

 

Zbornica posreduje zahtevek delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 3 za šolsko leto 2021/2022 in potrdilo 

šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za šolsko leto 2021/2022 najkasneje do 5. 10. 2022.  

 

SKLOP B 

 

Za vsako sofinancirano izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja šola, v 

kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, skladu 

predloži: 

 

- zahtevek delodajalca za sofinanciranje SSE 1, 

- zahtevek šole za sofinanciranje SSE 2, 

- potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju 

pri delodajalcu. 

 

Za izdajo potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom (PUD) oziroma praktičnem 

izobraževanju pri delodajalcu (PRI) mora biti program praktičnega usposabljanja z delom (PUD) oziroma 

praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PRI), ki je za naveden izobraževalni program predpisan, v celoti 

opravljen. Z izdajo potrdila o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem 

izobraževanju pri delodajalcu šola potrdi, da so vse obveznosti dijaka ali študenta iz naslova praktičnega 

usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, predpisanega z izobraževalnim programom, v 

celoti opravljene ter dijaku ali študentu ni potrebno več opravljati oz. ponavljati praktičnega usposabljanja z 

delom oziroma praktičnega izobraževanja.  

 

Če zaradi epidemije dijakom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri 

delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – 

ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP in Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).  

 

Šola in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot jih določi sklad.  

 

Šola predloži zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje v roku za vračilo 

podpisane pogodbe o sofinanciranju. 

9. Sredstva za javni razpis 

Upravičeni stroški se v okviru tega javnega razpisa sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 

80 % vrednosti in iz sredstev slovenske udeležbe v višini 20 % vrednosti. Delež prispevka Evropske skupnosti v 

celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %. Upravičeni stroški se povrnejo največ do zneska, navedenega v 

pogodbi.  

 

Višina sredstev, ki so na razpolago za ta javni razpis, znaša do 4.500.000,00 EUR. 
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10. Način izvrševanja plačil 

SKLOP A 

 

Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 

dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom v vajeniški obliki. 

 

Izplačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega 

zahtevka za sofinanciranje, registrirane vajeniške pogodbe, načrta izvajanja vajeništva in izjave zbornice o vpisu 

dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki.  

 

Sklad v roku šestdesetih (60) dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 

oziroma pozove zbornico k dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijske račune soprijaviteljev za sklop 

A v roku šestdesetih (60) dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada 

oz. naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani ministrstva in v skladu z Zakonom o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP). 

 

SKLOP B 

 

Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 

dogovorjen način sofinanciranja za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 

oziroma praktičnega izobraževanja. 

 

Izplačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega 

zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem 

izobraževanju študenta. 

 

Sklad v roku šestdesetih (60) dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 

oziroma pozove šolo k dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijske račune soprijaviteljev sklopa B v 

roku šestdesetih (60) dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada oz. 

naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani ministrstva in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP). 

 

11. Pravno varstvo 

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor sklada na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje. 

Na podlagi odločitve direktorja sklada se posameznemu vlagatelju izda sklep. Pritožba zoper izdani sklep 

vlagatelju se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike 

Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v roku petnajst (15) dni od vročitve sklepa upravičenemu 

vlagatelju. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena, navesti sklep, ki se izpodbija, z 

navedbo organa, ki ga je izdal, številko in datum izdaje sklepa. Če strokovna komisija spozna, da je vložena 

pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z 

novim, pritožbo v petnajstih (15) dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost 

in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji za sklop A in izbranimi 

soprijavitelji za sklop B. 
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12. Spremljanje in vrednotenje ciljev in kazalnikov programa 

Skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 

1304/2013 sta zbornica in šola dolžna spremljati in zagotavljati skladu podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 

projekta. 

 

V okviru projekta se zasleduje naslednje kazalnike učinkov in rezultatov: 

- število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, KRVS; 

- število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, KRZS; 

- delež šol, ki so uspešno uvedle različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, KRVS; 

- delež šol, ki so uspešno uvedle različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, KRZS. 

 

Glede zagotavljanja podatkov iz prvega odstavka te točke sta dolžna zbornica in šola ravnati v skladu z navodili, 

ki jih bo sklad naknadno sporočil oziroma posredoval zbornici oziroma šoli. 
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II. OBRAZCI IN IZJAVE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

Izpolniti je potrebno prijavne obrazce in izjave, ki so del razpisne dokumentacije in so objavljeni kot samostojni 

dokumenti na spletni strani sklada. Spodnje slike obrazcev so zgolj vzorci. 
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1. Prijavni obrazec za zbornico in izjavi za zbornico (sklop A) 
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2. Prijavni obrazec in izjava za delodajalca – VAJENIŠTVO (sklop A) 
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3. Prijavni obrazec za šolo in izjavi za šolo (sklop B) 
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4. Prijavni obrazec in izjava za delodajalca – PUD (sklop B) 
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5. Vzorec pooblastila 
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III. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU – VAJENIŠTVO (SKLOP A) 
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IV. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU – PUD (SKLOP B) 
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V. OPREMA OVOJNICE 
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VI. DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 

 

Obrazci spodnjih dokazil bodo objavljeni na spletni strani sklada naknadno:  

 

 

1. ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU SSE 1 (PUD)  

2. ZAHTEVEK ŠOLE ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU SSE 2 

3. POTRDILO ŠOLE O OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU OZIROMA PRAKTIČNEM 
IZOBRAŽEVANJU (OBVEZNO DOKAZILO K ZAHTEVKU DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE (PUD) 

4. ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU SSE 3 (VAJENIŠTVO) 

5. ZAHTEVEK ZBORNICE ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU PRVEGA DELA SSE 4 

6. POTRDILO ŠOLE O OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU VAJENCA ZA POSAMEZNI LETNIK 
(OBVEZNO DOKAZILO K ZAHTEVKU DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE (VAJENIŠTVO) 

 

 

 

 


