
 

  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI, dne 7. 5. 2021 

1. Imamo težave z odpiranjem prijavnih obrazcev. Kaj storiti? 

Če se vam v spletnem brskalniku izpiše naslednje obvestilo, se to izpiše zaradi nastavitev v vašem 
spletnem brskalniku, čeprav so obrazci v redu:  

 

Pred odpiranjem prijavnih obrazcev svetujemo, da jih najprej pretočite (naložite) na svoj računalnik in 
šele potem odprete s programom Acrobat Reader.  To storite po naslednjem postopku:  

   

Z desnim gumbom miške pritisnite na puščico, ki je izrisana desno ob imenu obrazca (predstavljeni 
primer je za 4. Prijavni obrazec za delodajalca (sklop B – PUD)). V oknu, ki se odpre, pritisnite na 
"Shrani povezavo kot ..." (če uporabljate Google Chrome) ali "Shrani ciljno vsebino kot ..." (če 
uporabljate Microsoft Explorer ali Mozilla Firefox).                                    

Odpre se novo pogovorno okno, v katerem izberete mapo na svojem računalniku (na primer 
Dokumenti), kamor pretočite prijavni obrazec.  

 

Prijavni obrazec odprite s programom Acrobat Reader, tako da na datoteko pritisnete z desnim 
gumbom miške. V oknu, ki se odpre, pritisnite "Open with Adobe Acrobat Reader" ali "Za odpiranje 
uporabi" in izberite "Acrobat Reader".  

https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/310%20-%20PUD/4.%20Prijavni%20obrazec%20za%20delodajalca%20-%20PUD.pdf
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Prijavnega obrazca ni nujno izpolniti računalniško, ampak se ga lahko izpolni tudi ročno. V tem 
primeru za izpolnjevanje uporabite obrazec pod številko 8, ki ni aktivni obrazec, ampak je pripravljen 
v obliki za tisk in je namenjen za ročno izpolnjevanje prijavnega obrazca na papirju:  

 

V primeru nadaljnjih težav se je potrebno obrniti na svojega informatika.  

2. So sredstva, ki jih delodajalec dobi od sklada, namenjena samo plačilu mentorja, ali so to 
sredstva, ki so pač njegova in jih lahko porabi kakorkoli«?  

V točkah 9.1.1 in 9.1.2 javnega razpisa je navedeno, da sta standardna stroška na enoto SSE 3 in SSE 1 
namenjena sofinanciranju stroška mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja. V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 se v primeru standardnega stroška 
na enoto na ločenem stroškovnem mestu oz. računovodski kodi knjižijo le prihodki oziroma prilivi s 
strani sklada, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni 
treba evidentirati na ločenem stroškovnem mestu oz. računovodski kodi. V primerih poenostavljenih 
oblik stroškov dejanski stroški tudi niso predmet preverjanja in spremljanja. Poraba prejetih sredstev 
je torej v domeni delodajalca.  

3. Ali za sredstva iz JR PUD 2020/2021 velja »de minimis«?  

Za sredstva iz JR PUD 2020/2021 ne velja shema "de minimis" in se ne vštevajo v to kvoto.  
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI, dne 31. 5. 2021 

4. Zanima nas, ali je javni razpis namenjen tudi za udeležence izobraževanj odraslih?  

JR PUD 2020/2021 ni namenjen sofinanciranju »izobraževanja odraslih«. Prijavljene osebe morajo 
imeti status dijaka ali študenta.  

5. Kdaj bo potrebno priložiti potrdilo o opravljenem PUD. Na vaši spletni strani, kjer je razpis, 
tega obrazca ne najdem. Naši dijaki PUD zaključujejo danes, tako da bi vam zraven vse 
dokumentacije že lahko poslali tudi potrdilo o opravljenem PUD?  

Potrdila o opravljenem PUD ne priložite k vlogi, ampak ga boste oddali, ko bodo izdani sklepi o izbranih 
vlogah, torej po zaključenem odpiranju vlog, predvidoma v drugi polovici oktobra. Na potrdilo o 
opravljenem PUD boste vpisali samo tiste delodajalce in prijavljene osebe, ki jim bo s sklepom 
dodeljeno sofinanciranje na JR PUD 2020/2021. Obrazec bo objavljen po izteku roka za oddajo vlog.  

6. Učne pogodbe so bile sklenjene na začetku leta, v njih pa je zapisano obdobje opravljanja PUD 
pri delodajalcu. Zaradi epidemije se te prakse niso opravile v celoti. Ali moramo skleniti aneks 
k pogodbi, s katerim zapišemo obdobje dejansko opravljene prakse? 

Če je dijak opravljal prakso znotraj predpisanega obdobja iz učne pogodbe, za namen tega javnega 
razpisa ni potrebno skleniti aneksa. V vlogi pa je potrebno navesti obseg dejanskega opravljanja PUD.  

7. Zaradi epidemije dijaki niso mogli opraviti celotne prakse. Ali je delodajalec vseeno upravičen 
do sofinanciranja, kljub temu, da dijak pri njem ni opravil celotnega števila tednov, določenih 
z učno pogodbo? 

Delodajalec je ob izpolnjevanju vseh pogojev upravičen do sofinanciranja v sorazmernem delu, torej 
do tistega dela, ko je dijak pri njem opravljal prakso.  

8. Nekateri dijaki bodo prakso opravljali še v poletnih mesecih. Ali naj prijavimo tudi te dijake, 
čeprav še ni sigurno, da bodo letnik izdelali? 

Prijavite tudi te dijake. Ko vam bomo izdali sklep o dodelitvi sredstev, boste za dijake, ki bodo v 
obdobju upravičenosti zaključili PUD pri vseh delodajalcih, predložili potrdilo o opravljenem PUD. Če 
kateri dijak ne bo v celoti opravil PUD-a po izobraževalnem programu, ga na potrdilu o opravljenem 
PUD ne boste navedli. V takem primeru delodajalec ne bo prejel sofinanciranja iz sredstev tega razpisa.  

9. Ali lahko damo  v drugi/novi vlogi enega ali dva delodajalca, ki sta rekla, da mogoče pa pošljeta 
prijavo naslednji mesec?  

Sprašujete, ali lahko prvo vlogo naknadno in v roku za oddajo vloge na javni razpis dopolnite s prijavo 
dodatnih delodajalcev. To je možno, vendar pa se šteje, da je vloga oddana takrat, ko je oddana 
zadnja dopolnitev vloge znotraj roka za oddajo vloge na javni razpis. To pomeni, da se bo za šolo in 
za vse prijavljene delodajalce (tudi za tiste delodajalce, ki bodo vključeni na obrazec, ki ga boste oddali 
31. 5. 2021) preverjal pogoj o poravnanih davčnih obveznostih na isti presečni dan, in sicer na 
predzadnji delovni dan v mesecu pred zadnjo oddano dopolnitvijo vloge.  
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10. Dijak je bil v našem podjetju na praksi v 3. letniku, v obsegu 18 tednov. Do kolikšnega 
sofinanciranja smo kot delodajalec upravičeni? 

Če boste izpolnjevali vse pogoje javnega razpisa, boste upravičeni do sorazmernega deleža 
sofinanciranja glede na skupni obseg PUD-a, ki je predpisan po izobraževalnem programu.  
Primer: Dijak je pri vas opravljal 18 tednov, celotni program pa predpisuje 24 tednov PUD-a.  
Znesek sofinanciranja za celotni obseg PUD-a po izobraževalnem programu je 1.186,00 EUR.  
Sorazmerni delež za 18 tednov tako znaša 1.186,00 EUR / 24 tednov * 18 tednov = 889,50 EUR.  

11. Če vlogo oddam 31. maja 2021, za kateri dan boste preverjali pogoj, da imajo soprijavitelji 
poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno 
zakonodajo? 

Za vlogo, oddano v mesecu maju 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. 

12. Ali zadostuje status kmeta ali pa mora biti kmetija registrirana kot d.o.o. ali s.p.? Kmetija 
namreč v Ajpesu ni registrirana. Ali se lahko ta kmetija vseeno prijavi na razpis??  

Tudi kmetijo lahko kot delodajalca prijavite na razpis. Vlogo v vsakem primeru odda šola, v kateri se 
dijak ali študent izobražuje. Razpisni pogoji za delodajalca (za sklop B) smiselno veljajo tudi za kmetijo, 
če ima z dijakom sklenjeno učno pogodbo oziroma s študentom pogodbo o praktičnem izobraževanju. 
Če ima kmetija registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, vpišete matično številko dejavnosti (je 
tudi v Ajpesu). Če pa je nima, vpišete številko KMG-MID, ki je devetmestna številka in se prične s "100".  

13. Dijak je opravljal prakso pri delodajalcu samostojnem podjetniku. Samostojni podjetnik je nato 
s.p. zaprl in odprl podjetje d.o.o. Ali lahko takega delodajalca prijavimo na razpis? 

Če novi delodajalec izkaže pravno nasledstvo po dejanskem delodajalcu oziroma je pravno nasledstvo 
razvidno iz uradne evidence AJPES, lahko novega delodajalca prijavite na razpis.  

 


