
 

  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI, dne 4. 3. 2022 

1. Imamo težave z odpiranjem prijavnega obrazca za delodajalca. 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/324%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 prijavnega obrazca delodajalca za sklop B javnega razpisa 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. Ali lahko na razpisu PUD za šolsko/študijsko leto 2021/2022 delodajalci oddajo skenirana 
obrazca Prijavni obrazec za delodajalce in pooblastilo? Ali moramo od njih zahtevati originale? 

Na javni razpis JR PUD 2021/2022 ni nujno priložiti originalov prijavnih obrazcev, ampak zadostuje 
fotokopija. Mora pa biti prijavni obrazec dejansko podpisan, kar pomeni, da ni sprejemljivo lepiti slike 
podpisa z enega dokumenta na drug dokument. Če je dokument elektronsko podpisan, se priloži 
originalno elektronsko datoteko na elektronskem nosilcu (ključek USB, plošča dvd), lahko tudi samo 
natisnjenega, če izpolnjuje zahteve iz petega odstavka 63.a člena Uredbe o upravnem poslovanju 
(Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21). V vsakem primeru pa lahko strokovna komisija v 
primeru, če podvomi v pristnost podpisa, zahteva od soprijavitelja, da tako podpisan dokument 
(prijavni obrazec, pooblastilo) naknadno potrdi s pisno potrditvijo.  

3. Kako prijaviti dijake/delodajalce, ki bodo prakso šele nastopili, in še ne vemo, pri katerem 
delodajalcu jo bodo opravljali? 

Na javni razpis JR PUD 2021/2022 prijavljate delodajalce s seznamom prijavljenih oseb, ki pri njih 
opravljajo PUD/PRI. Če ne veste, kdo bo pri posameznem delodajalcu opravljal PUD/PRI, takega 
delodajalca ne morete prijaviti na javni razpis. Okrožnico o najavi javnega razpisa z informacijo o roku 
za oddajo vlog smo vam sicer poslali že 4. 2. 2022, za pridobivanje potrebnih informacij, sklepanje 
učnih pogodb oziroma pogodb o praktičnem izobraževanju in oddajo vloge na javni razpis pa imate 
časa še dober mesec, do 6. 4. 2022.  

4. Ali lahko na sklop B javnega razpisa prijavimo dijake, ki niso v celoti opravili PUD-a zaradi 
covida? Šola je izdala sklep o skrajšanem številu tednov, da se PUD prizna, čeprav ni bil 
opravljen celoten obseg.  

Take primere lahko vključite v prijavo na javni razpis. Delodajalec bo upravičen do sofinanciranja v 
delu, ko je dijak pri njem opravljal prakso, če bo izpolnjen pogoj o minimalnem obsegu opravljenega 
PUD-a (točka 3.2.1 javnega razpisa) in drugi razpisi pogoji.  
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5. Nekateri dijaki še niso zaključili PUD-a. Ali naj prijavimo tudi te dijake? 

Prijavite lahko vse dijake, za katere je sklenjena učna pogodba. Ko vam bomo izdali sklep o odobrenih 
sredstvih, boste za dijake, ki bodo v obdobju upravičenosti zaključili PUD, 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.  

6. Ali mora dijak v istem letniku opraviti vsaj 3 tedne PUD pri istem delodajalcu, da lahko 
delodajalca prijavimo na sklop B javnega razpisa? 

Upošteva se seštevek PUD-a v vseh letnikih pri istem delodajalcu.  

Primer za dijake: Če je dijak opravil 1 teden PUD-a pri delodajalcu v 1. letniku in 2 tedna PUD-a pri 
istem delodajalcu v 3. letniku, je seštevek obsega opravljenega PUD-a 3 tedne. V tem primeru je pogoj 
v točki 3.2.1 javnega razpisa o minimalnem obsegu opravljenega PUD-a izpolnjen.  

Primer za študente: Če je študent opravil 5 tednov PRI pri delodajalcu v 1. letniku in 3 tedne PRI pri 
istem delodajalcu v 2. letniku, je seštevek obsega opravljenega PRI 8 tednov. V tem primeru je pogoj 
v točki 3.2.1 javnega razpisa o minimalnem obsegu opravljenega PRI izpolnjen.  
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI, dne 25. 3. 2022 

7. Pri pregledu obrazcev, sem ugotovila, da je eden od pogojev, da je mentor zaposlen v podjetju. 
Po učni pogodbi, ki smo jo podpisali, sem mentor jaz, ki pa nisem zaposlena v podjetju, ampak 
s podjetjem sodelujem pogodbeno kot samostojna podjetnica. Glede na to sem v dvomih, ali 
lahko sodelujemo pri razpisu ali ne.   

Glede na zapisano ne izpolnjujete razpisnih pogojev za kandidiranje na JR PUD 2021/2022. Dejansko 
tudi ne izpolnjujete zakonskega pogoja glede dodelitve mentorja dijaku (31.a člen Zakona o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) oziroma študentu (50. člen 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13). 

8. Našim dijakom smo v 1. letniku priznali nekaj ur PUD-a zaradi Covid-19 situacije. Sedaj imamo 
težavo glede izpolnjevanja pogojev o minimalnem obsegu opravljenega PUD-a. Naši dijaki 
izpolnjujejo pogoj o opravljenih 3 tednih, nimajo pa opravljenih vseh 24 tednov, saj jim je nekaj 
bilo priznano. Program predpisuje 24 tednov. Zanima me, če lahko prijavimo te dijake?  

Če ste dijakom priznali PUD skladno z interventnim zakonom, je pogoj o predpisani dolžini PUD-a (24 
tednov) še vedno izpolnjen. Uveljavljate pa lahko samo obseg PUD-a, ki je bil dejansko opravljen pri 
delodajalcu.  

Primer: Dijaku priznate 4 tedne PUD-a, ki mu ga na podlagi interventnega zakona ni potrebno opraviti. 
Dejansko je opravil 3+3+14=20 tednov PUD-a pri treh različnih delodajalcih. V prijavni obrazec boste 
za prva dva delodajalca vpisali po 3 tedne od 24 tednov, za tretjega delodajalca pa 14 tednov od 24 
tednov (ne od 20 tednov).  

9. Kako je s prijavo na javni razpis, če študent opravlja delo preko študentskega servisa pri 
delodajalcu, kjer bo opravil tudi prakso?  

Delo preko študentskega servisa ni ovira za sodelovanje na javnem razpisu, vendar pa mora biti 
tovrstno delo časovno ločeno od izvajanja praktičnega izobraževanja in seveda tudi nagrada študentu 
ne more biti izplačana kot študentsko delo, pač pa na podlagi predložitve obrazca REK-1A.  

10. Ali za sredstva iz JR PUD 2021/2022 velja shema »de minimis«?  

Za sredstva iz JR PUD 2021/2022 ne velja shema "de minimis" in se ne vštevajo v to kvoto.  

 


