
 

  

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.  

 


