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I.

PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Naročnik

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Podlage

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31.
7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba
1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07,
109/08, 49/09, 38/10 in 107/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),
Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21.
11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., in 65/09 – popr.), Zakona o višjem strokovnem izobraţevanju (Uradni
list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (Uradni
list RS, št. 79/06), Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ o
dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za
pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013« z dne 9. 9. 2010 in na
podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ z dne 21.
12. 2010 ter na podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-2MŠŠ z dne 2. 3. 2011

Predmet javnega
razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih. Predmet
javnega razpisa je natančneje obrazloţen v 2. točki javnega razpisa.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa Razvoja človeških
virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.2.
»Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi
temelječi na znanju«.
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Viri financiranja

Evropski socialni sklad:
Proračunska postavka 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraţevanju - ESS – 07 – 13 – EU udeleţba
Proračunska postavka 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraţevanju - ESS – 07 – 13 – slovenska udeleţba

Rok za oddajo
vlog

4. 5. 2011

Vlagatelj

Šola (izobraţevalna institucija)

Izvajalec

Delodajalec

Prijavljena oseba

Dijak ali študent višje strokovne šole, za katerega se uveljavlja spodbuda

Datum odpiranja

Odpiranje vlog se bo začelo 5. 5. 2011. Zaradi pričakovanega velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolţena strokovna
komisija, imenovana s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
Šole (vlagatelji) bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60
dni po prejemu vseh popolnih vlog.

Objava

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v
šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 je bil dne 18. 3. 2011 objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 20/2011.

1. OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na
javni razpis odda šola.
Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in delodajalec:
sta na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
nista v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma
nista v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
imata na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z
zakonom;
šola oziroma delodajalec ali odgovorna oseba šole oziroma delodajalca nista bila pravnomočno
obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08);
sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
se strinjata z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja
upravičenih stroškov, za kar sta si dolţna pridobiti ustrezno soglasje teh oseb;
nista prejela niti nista v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s
sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s
spodbudo presegli skupne stroške praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraţevanja za posamezno prijavljeno osebo;
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delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično
izobraţuje in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, morata biti dve različni
pravni osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake in študente izvajajo praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraţevanje na svojih šolskih posestvih;
dijaki in študenti, za katere delodajalec izvaja oziroma je izvajal praktično usposabljanje z delom
oziroma praktično izobraţevanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 vpisani
v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se praktično usposabljali.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega pogoja se mora v vlogi predloţiti sklenjena učna pogodba
med dijakom in delodajalcem oziroma pogodba o praktičnem izobraţevanju za višješolske
študente. V primeru sklenjenih kolektivnih učnih pogodb oz. pogodb o praktičnem izobraţevanju
se mora vlogi priloţiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna prijavljena oseba in delodajalec,
pri katerem ta oseba opravlja praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraţevanje, ter
čas trajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja (npr. aneks k
pogodbi ali napotnica šole o napotitvi prijavljene osebe k izbranemu delodajalcu).
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola, ki kandidira na javnem razpisu:
je registrirana za opravljanje izobraţevalne dejavnosti in izvaja poklicno in srednje oziroma višje
strokovno izobraţevanje.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja;
je oz. zagotavlja prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oz.
študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem
izobraţevanju, sklenjene s študenti);
je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil mentorja;
delodajalec, ki praktično izobraţuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem razpisu, če z
izrednim študentom v času opravljanja praktičnega izobraţevanja nima sklenjene pogodbe o
zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s študijskim programom določenega
obsega praktičnega izobraţevanja.
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavama, ki
sta del razpisne dokumentacije.
Poleg navedenih pogojev mora delodajalec izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se nanašajo na
izobraţevalni program prijavljene osebe:
1. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično
usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 3. letnik triletnega programa
srednjega poklicnega izobraţevanja, za katerega je določen obseg praktičnega usposabljanja z delom v
obsegu najmanj 912 ur oziroma 24 tednov, kot sledi:
preteţni obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 18 tednov) je oziroma bo v celoti
izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z
delom pa je bil izveden v šolskem letu 2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 2. oziroma 1.
letniku.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
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Oblikovano: Brez označevanja in
oštevilčevanja
Komentar [TL1]: V Uradnem listu št.
24/2011 je bila 1. aprila 2011objavljena
sprememba javnega razpisa, ki navaja, da se
črta označen del besedila.

V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih in je
vsak delodajalec izvedel vsaj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno
razdeli.
2. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično
usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 4. letnik štiriletnega
programa srednjega strokovnega izobraţevanja, za katerega je določen obseg praktičnega
usposabljanja z delom v obsegu najmanj 8 tednov, kot sledi:
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) bo v celoti izveden v
šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku;
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti izveden
v šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično
usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 8 tednov) je bil v celoti izveden
v šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično
usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak
v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu
2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2. letniku;
del praktičnega usposabljanja z delom je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil
dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem
letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne
izvaja oziroma se ni izvajalo;
del praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedne) je bil izveden v šolskem letu
2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje z
delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je
vsak delodajalec izvedel vsaj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno
razdeli.
3. Delodajalec na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe izvaja oziroma je izvedel praktično
usposabljanje z delom za dijaka, ki je v šolskem letu 2010/2011 vpisan v 4. letnik štiriletnega
programa srednjega strokovnega izobraţevanja, za katerega je določen obseg praktičnega
usposabljanja z delom v obsegu najmanj 4 tednov, kot sledi:
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) bo v celoti izveden v
šolskem letu 2010/2011, ko je dijak v 4. letniku;
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti izveden v
šolskem letu 2009/2010, ko je bil dijak v 3. letniku, in se v 4. letniku praktično
usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
celoten obseg praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 4 tedni) je bil v celoti izveden v
šolskem letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično
usposabljanje ne izvaja oziroma se ni izvajalo;
del praktičnega usposabljanja z delom je/bo izveden v šolskem letu 2010/2011, ko je dijak
v 4. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem letu
2009/2010 oziroma 2008/2009, ko je bil dijak v 3. oziroma 2. letniku;
del praktičnega usposabljanja z delom je bil izveden v šolskem letu 2009/2010, ko je bil
dijak v 3. letniku, ostali del praktičnega usposabljanja z delom pa je bil izveden v šolskem
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letu 2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 4. letniku praktično usposabljanje ne
izvaja oziroma se ni izvajalo;
del praktičnega usposabljanja z delom (najmanj 2 tedna) je bil izveden v šolskem letu
2008/2009, ko je bil dijak v 2. letniku, in se v 3. in 4. letniku praktično usposabljanje z
delom ne izvaja oziroma se ni izvajalo.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je
vsak delodajalec izvedel vsaj 2 tedna praktičnega usposabljanja z delom, se spodbuda sorazmerno
razdeli.
4. Delodajalec na osnovi sklenjene pogodbe s študentom in višjo strokovno šolo izvaja oziroma je
izvedel praktično izobraţevanje za študenta, ki je v študijskem letu 2010/2011 vpisan v 2. letnik
programa višjega strokovnega izobraţevanja, za katerega je določen obseg praktičnega izobraţevanja
v obsegu najmanj 800 ur (oziroma 20 tednov), kot sledi:
praktično izobraţevanje je bilo izvedeno v obsegu vsaj 80 odstotkov od obsega,
predpisanega s programom;
del praktičnega izobraţevanja (najmanj 320 ur) je bil izveden v študijskem letu 2010/2011,
ko je bil študent v 2. letniku, ostali del praktičnega izobraţevanja pa je bil izveden v
študijskem letu 2009/2010, ko je bil študent v 1. letniku.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta
2008/2009.
V primeru, da je študent opravljal praktično izobraţevanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak
delodajalec izvedel vsaj 320 ur praktičnega izobraţevanja, se spodbuda sorazmerno razdeli.
Šola lahko odda več vlog, pri čemer ne sme večkrat uveljavljati spodbude za istega dijaka/študenta za
isto šolsko/študijsko leto pri istem delodajalcu. V kolikor je moţno, naj šola v eni vlogi uveljavlja vse
spodbude za posameznega delodajalca. Zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na
ravni zavoda in ne na ravni organizacijske enote.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z razpisom in
razpisno dokumentacijo.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UPRAVIČENI STROŠKI
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje
šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za
dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraţevanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se
del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme
sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo
pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis, ki ga bo za dodelitev spodbud objavil Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda
dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem,
srednjem strokovnem in višjem strokovnem izobraţevanju ter da zagotavljajo učna oziroma študijska
mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine
zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-15/2010/3 in
spremembo Metodologije dne 10. 2. 2011 št. 54450-15/2010/16 ter v njej opredelilo minimalne
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stroške plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem
praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraţevanja.
Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude:
med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraţevanju
oziroma v sorazmernem deleţu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec
izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom;
med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraţevanju, ki
ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 8 tednov (med 190,00 EUR in
350,00 EUR na letnik);
med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraţevanju, ki
ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj 4 tedne (med 95,00 EUR in 175,00
EUR na letnik);
in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraţevanju (med 400,00
EUR in 625,00 EUR na letnik).
Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu in sicer zmanjšana za 50,00 EUR, ki se nakaţejo
šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično usposabljanje z delom oz.
praktično izobraţevanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v
sorazmernih deleţih, pri čemer spodbuda za šolo ne more presegati 50,00 EUR.
Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je odvisna od števila prijav na
razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.
Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je
po sprejeti Metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter
administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Spodbuda, katere višina je določena s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo in šport, je
upravičen strošek operacije in se dokazuje z obema zahtevkoma za sofinanciranje (zahtevek za
sofinanciranje šole in zahtevek za sofinanciranje delodajalca) ter s potrdilom šole o opravljenem
praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraţevanju pri delodajalcu.
3. NAVEDBA POTREBNIH DOKUMENTOV VLOGE
Popolna vloga mora vsebovati:
1. izpolnjen, podpisan in ţigosan obrazec »Podatki o šoli« (točka II. razpisne dokumentacije),
2. izpolnjeno, podpisano in ţigosano »Izjavo šole o izpolnjevanju pogojev« (točka II. razpisne
dokumentacije);
3. izpolnjen, podpisan in ţigosan obrazec »Seznam prijavljenih oseb« (točka II. razpisne
dokumentacije),
4. izpolnjen, podpisan in ţigosan obrazec »Podatki o delodajalcu« (točka II. razpisne
dokumentacije),
5. izpolnjeno, podpisano in ţigosano »Izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev« (točka II.
razpisne dokumentacije);
6. kopijo sklenjene pogodbe/sklenjenih pogodb o praktičnem usposabljanju z
delom/praktičnem izobraţevanju za posamezno prijavljeno osebo, za šolsko oz. študijsko
leto, za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude. V kolikor iz pogodbe ni poimensko
razvidna prijavljena oseba, mora šola vlogi predloţiti tudi ustrezno dokazilo, iz katerega je
poimensko razvidna prijavljena oseba (npr. aneks k pogodbi, napotnica šole ipd.) in ki je
podpisan ter ţigosan s strani šole (ter po potrebi s strani delodajalca).
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Opozorilo: Če ne bodo izpolnjeni vsi zahtevani elementi vloge ali bodo izpolnjeni nepravilno, bo
strokovna komisija odločila na podlagi podatkov iz vloge oziroma bo šolo pozvala k dopolnitvi.
V primeru, da je prijavljena oseba ţe v celoti opravila praktično usposabljanje z delom (oziroma
praktično izobraţevanje) po izobraţevalnem programu, lahko šola ţe v vlogi pošlje potrdilo o
opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu za to prijavljeno osebo.

4. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
Del dokumentacije izpolni šola, del pa delodajalec po navodilih šole.

4.1 Šola izpolni
Prijavni obrazec za šolo, ki ga sestavljajo:
a) obrazec »Podatki o šoli«
b) »Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa«
c) obrazec »Seznam prijavljenih oseb«
Obrazec »Podatki šole« - obrazec se izpolni v celoti in ga nato zakoniti zastopnik ali odgovorna
oseba šole opremi s podpisom in ţigom (v kolikor posluje z ţigom). V kolikor šola v vlogi
posreduje dokumentacijo za več delodajalcev, izpolni prijavni obrazec samo enkrat.
»Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« - v kolikor se šola strinja z navedenimi
izjavami, jo podpiše in opremi z ţigom (v kolikor posluje z ţigom). Vpiše se celoten naziv šole ter
ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika). S podpisom izjave šola zagotavlja
izpolnjevanje pogojev na dan podpisa.
Obrazec »Seznam prijavljenih oseb« - obrazec je potrebno v celoti izpolniti. Vanjo se vpišejo
podatki:
polni naziv šole oz. šolskega centra (se vpiše samo na začetku seznama)
matična številka šole (se vpiše samo na začetku seznama)
število vseh prijavljenih oseb s strani šole (število vseh oseb, za katere šola uveljavlja
sofinanciranje spodbud za delodajalce; v kolikor je ena oseba opravljala praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več delodajalcih, se ta oseba
šteje samo enkrat);
ime in priimek prijavljene osebe (dijaka ali višješolskega študenta), ki je v šolskem oz.
študijskem letu 2010/2011 vpisana v zaključni letnik in ki opravlja oziroma je opravljala
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraţevanj v šolskem letu 2008/2009
oz. 2009/2010 oz. 2010/2011;
EMŠO prijavljene osebe;
izobraţevalni program;
način izobraţevanja;
vrsta izobraţevanja;
polni naziv delodajalca, ki ima s prijavljeno osebo sklenjeno pogodbo o praktičnem
usposabljanju z delom / praktičnem izobraţevanju za čas opravljanja praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja;
matična št. delodajalca;
število ur praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja po
izobraţevalnem programu v posameznem letniku, za katere se uveljavlja sofinanciranje
spodbude pri delodajalcu za katerega se uveljavlja spodbuda (skupno št. ur pri tem
delodajalcu se izračuna samodejno);
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skupno število ur praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja po
izobraţevalnem programu v celotnem obdobju izobraţevanja (v vseh letih skupaj, ne glede
na to pri katerem delodajalcu jih je prijavljena oseba opravljala).
Če se pri enem delodajalca uveljavlja sofinanciranje spodbud za več prijavljenih oseb, te osebe
vnesite v seznam zaporedno. Za vsako prijavljeno osebo »kliknite« na gumb »dodaj nov vnos
študent/dijak«. V kolikor je ta oseba opravljala praktično usposabljanje z delom oziroma
praktično izobraţevanje pri več delodajalcih, in za njih uveljavljate sofinanciranje spodbude, jo
vnesite večkrat.
»Seznam prijavljenih oseb« opremi odgovorna oseba ali zakoniti zastopnik šole s podpisom in
ţigom.

4.2 Delodajalec izpolni
Prijavni obrazec za delodajalca, ki ga sestavljata:
a)

obrazec »Podatki o delodajalcu« - obrazec se izpolni v celoti in ga nato zakoniti zastopnik ali
odgovorna oseba delodajalca opremi s podpisom in ţigom (v kolikor posluje z ţigom);

b)

»Izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« - v kolikor se delodajalec strinja
z navedenimi izjavami, jo podpiše in opremi z ţigom (v kolikor posluje z ţigom). Vpiše se
celoten naziv delodajalca ter ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika). S
podpisom izjave delodajalec zagotavlja izpolnjevanje pogojev na dan podpisa.

Prijavne obrazce na javni razpis lahko šole natisnejo s spletne strani sklada (http://www.skladkadri.si). Šole prosimo, da poleg vloge poslane po pošti, izpolnijo obrazce neposredno v
elektronski obliki in jih pošljejo po e-pošti na pud@sklad-kadri.si.
Za tiskanje, odpiranje in izpolnjevanje prijavnega obrazca potrebujete program Adobe reader, ki si ga
lahko
brezplačno
naložite
z
njihove
uradne
spletne
strani
(http://get.adobe.com/reader/otherversions/).

5. SKLENITEV POGODB
S soprijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sklenil
tripartitne pogodbe o sofinanciranju izvajanja praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 (vzorec pogodbe točka III. razpisne dokumentacije).

6. DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV TER NAČIN IN
ROKI ZA POROČANJE
Šole, s katerimi bo na podlagi tega javnega razpisa sklenjena pogodba, bodo poročale o izvedenih
aktivnostih s posredovano dokumentacijo po pošti najkasneje do 20. 9. 2011.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja bo morala šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v
zaključni letnik, Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije predloţiti:
-

zahtevek za sofinanciranje šole,
zahtevek za sofinanciranje delodajalca,
potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom/praktičnem izobraţevanju
pri delodajalcu za dijaka ali študenta.
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Šole bodo za uveljavljanje posamezne spodbude poleg svojega zahtevka za sofinanciranje poslale tudi
zahtevek za sofinanciranje delodajalca oz. več delodajalcev.
Šole naj za uveljavljanje spodbude za enega delodajalca istočasno pošljejo vse zahtevane dokumente.
V primeru, da potrdilo šole o uspešno zaključenem programu praktičnega usposabljanja z delom oz.
praktičnem izobraţevanju ne bo priloţeno, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izplačila ne
bo izvršil. Tudi če dijak ali študent ni, oziroma ne bo zaključil programa praktičnega usposabljanja z
delom oz. praktičnega izobraţevanja iz opravičljivih razlogov, izplačilo sredstev na podlagi pogodbe
ne bo mogoče.
Izbrani soprijavitelji so dolţni hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju do 31. 12.
2020.

7. DELEŢ SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV
Upravičeni stroški se povrnejo do zneska navedenega v pogodbi za vsako prijavljeno osebo in največ
v skupnem znesku navedenem v pogodbi.

8. NAČIN IZVRŠEVANJA PLAČIL
Plačila se izvedejo na podlagi potrjenega zahtevka za sofinanciranje s strani šole in potrjenega
zahtevka za sofinanciranje s strani delodajalca ter potrdila šole o opravljenem praktičnem
usposabljanju dijaka oz. študenta. Navedene dokumente šola pošlje Javnemu skladu RS za razvoj
kadrov in štipendije najkasneje do 20. 9. 2011. V primeru, da so dejanski stroški delodajalca manjši od
dodeljenih sredstev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje ustrezno zniţati.
Sredstva bodo nakazana na TRR šole in delodajalcev v roku 120 dni od potrditve zahtevkov za
sofinanciranje s strani odgovorne osebe Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije oz. v skladu
z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS, v kolikor bodo dokazila o nastalih upravičenih
stroških posredovana v predpisanih rokih in na predpisan način.

9.

PRAVNO VARSTVO

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije na
osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje. Pritoţba zoper sklep o odločitvi glede
dodelitve sredstev se lahko, zaradi preveritve utemeljenosti, vloţi pri Javnem skladu RS za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa.
Pritoţba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vloţena. O pritoţbi zoper sklep o odločitvi
glede dodelitve sredstev odloča Ministrstvo za šolstvo in šport. Pritoţba ne zadrţi izvršitve sklepa.
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II.
1.

OBRAZCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLE

1.1 Podatki o šoli
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1.2 Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
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1.3 Seznam prijavljenih oseb
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2.

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE

2.1 Podatki o delodajalcu
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2.2 Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
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III.

VZOREC POGODBE

(soprijavitelja se seznanita z vsebino pogodbe, vzorec se ne prilaga vlogi)
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Romana Tomc
Matična številka: 1632060
Davčna številka: 77009444
Podračun pri UJP: 01100-6030960968
(v nadaljevanju besedila: sklad)
in
NAZIV IN NASLOV ŠOLE, ki ga / jo zastopa IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA,
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun in naziv banke:
(v nadaljevanju: šola)
in
NAZIV IN NASLOV DELODAJALCA / PODJETJA, ki ga zastopa IME IN PRIIMEK
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA,
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun in naziv banke:
(v nadaljevanju besedila: delodajalec)
na podlagi:
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, št.
CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21.11.2007, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za
program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po
izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013« z dne 09.09.2010
in na podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ z dne 21. 12. 2010 ter na
podlagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne 2.3.2011
sklenejo
Pogodbo o sofinanciranju spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu
2010/2011
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da:
sta šola in delodajalec soprijavitelja na javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev
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izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 (Uradni list RS, 18.3.2011, št.
20/2011);
sta kot soprijavitelja izbrana na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 (Uradni list. RS, št.
20/2011), s sklepom št. XY… z dne DD.MM.LLLL;
da bo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011,
ki je predmet te pogodbe, sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in sicer v
višini 85% vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, in iz sredstev slovenske udeleţbe v
višini 15% vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, skladno z Operativnim programom
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških
virov in vseţivljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.2. »Izboljšanje usposobljenosti
posameznika za delo in ţivljenje v druţbi temelječi na znanju«.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov praktičnega usposabljanja z delom za dijake
po novih izobraţevalnih programih, ki določajo trajanje praktičnega usposabljanja z delom v skupnem
obsegu najmanj 24 tednov v 3 letih srednjega poklicnega izobraţevanja in najmanj štiri (4) tedne v 4
letih srednjega strokovnega izobraţevanja ter za študente višjih strokovnih šol praviloma 800 ur
praktičnega izobraţevanja.
Del spodbude prejme šola za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativnotehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
3. člen
Delodajalec se zavezuje, da ima na razpolago ustrezno opremljena učna mesta in ustrezno
usposobljene mentorje za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraţevanja po izobraţevalnih programih, ki so opredeljeni v razpisu.
Delodajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo zagotovil strokovno in vestno izvedbo projekta,
katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe in da bo udeleţencem praktičnega usposabljanja z
delom oziroma praktičnega izobraţevanja zagotovil izplačilo nagrade skladno z veljavnimi predpisi.
Šola se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo nudila potrebno pomoč izvajalcem praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja pri poročanju o izvedenih aktivnostih.

POGODBENA VREDNOST
4. člen
Skupna pogodbena vrednost znaša …………. EUR. Od tega se sklad zavezuje, da bo:
izvajalcu praktičnega usposabljanja z delom sofinanciral stroške praktičnega usposabljanja z
delom oziroma praktičnega izobraţevanja za dijake in študente največ do ............................
EUR.
šoli za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično
podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis sofinanciral stroške največ do
............................ EUR.
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Število
vključenih
oseb

Znesek spodbude na
osebo po sklepu
ministra
Polovična
Celotna
oz.
sorazmerna

Dodeljena sredstva

Od tega
delodajalcu

Od tega šoli
(50 EUR na
prijavljeno
osebo)

Skupaj
dodeljena
sredstva

Dijaki srednjega
poklicnega
izobraţevanja
Dijaki srednjega
strokovnega
izobraţevanja
Študenti (višje
strokovno
izobraţevanje)
SKUPAJ

EUR

Soprijavitelja se zavezujeta, da bosta za sofinanciranje stroškov iz predmeta javnega razpisa za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraţevanja pridobila sredstva le
iz tega javnega razpisa.
UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA IN NJIHOVO DOKAZOVANJE
5. člen
Upravičeni stroški projekta so stroški plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti
stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake
oziroma z izvajanjem praktičnega izobraţevanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del
spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva
za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri
pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis, ki ga je za dodelitev spodbud objavil Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Spodbuda, katere višina je določena s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo in šport, je upravičen
strošek operacije in se dokazuje z obema zahtevkoma za sofinanciranje ter s potrdilom šole o
opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu
Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu in sicer zmanjšana za 50,00 EUR, ki se nakaţejo
šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično usposabljanje z delom oz.
praktično izobraţevanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v
sorazmernih deleţih, pri čemer spodbuda za šolo ne more presegati 50,00 EUR.
Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je
po sprejeti Metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter
administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v
zaključni letnik, najkasneje do 20. 9. 2011, skladu predloţiti:
-

zahtevek šole za sofinanciranje,
zahtevek delodajalca za sofinanciranje,
potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu oz.
praktičnem izobraţevanju za dijaka ali študenta.
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Šole bodo za uveljavljanje posamezne spodbude poleg svojega zahtevka za sofinanciranje poslale tudi
zahtevek delodajalca oz. več delodajalcev.
Šole naj za uveljavljanje spodbude za enega delodajalca istočasno pošljejo vse zahtevane
dokumente.
OBVEZNOSTI DELODAJALCA
6. člen
Delodajalec se zavezuje, da:
je oz. bo izvedel praktično usposabljanje z delom oz. praktično izobraţevanje v skladu s
prijavljeno vsebino;
je oz. bo vključenim osebam zagotovil plačilo v skladu s predpisi;
je oz. bo vključenim osebam dodelil ustrezno usposobljene mentorje;
da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem predmeta pogodbe, v
dogovoru z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, omenjale sofinanciranje iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport;
bo zagotovil hrambo dokumentacije v zvezi s projektom do 31. 12. 2020;
bo pri izvajanju programa spoštoval vsebine Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007 – 2013 zlasti politiko varstva okolja in bo zagotavljal enakost med spoloma;
bo zahtevek za sofinanciranje pripravil v obliki, kot mu jo predpiše sklad, in posredoval druge,
s strani sklada zahtevane podatke, dokumente in pojasnila;
bo na zahtevo sklada posredoval skladu podatke o učinkih praktičnega usposabljanja z delom
oz. praktičnega izobraţevanja v 5-ih letih po zaključku projekta.
OBVEZNOSTI ŠOLE
7. člen
da je oziroma bo nudila pomoč delodajalcu pri vseh potrebnih postopkih, ki so podlaga za
izplačilo spodbude;
da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem predmeta pogodbe, v
dogovoru z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, omenjale sofinanciranje iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport;
bo zagotovila hrambo dokumentacije v zvezi s projektom do 31. 12. 2020;
bo pri izvajanju programa spoštovala vsebine Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007 – 2013 zlasti politiko varstva okolja in bo zagotavljala enakost med spoloma;
upoštevala pravila informiranja in obveščanja javnosti pri izvajanju operacije (8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013);
bo zahtevek za sofinanciranje pripravila v obliki, kot mu jo predpiše sklad, in posredovala
druge, s strani sklada zahtevane podatke, dokumente in pojasnila;
bo na zahtevo sklada posredovala skladu podatke o učinkih praktičnega usposabljanja z delom
v 5-ih letih po zaključku projekta.
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ROK ZA IZVEDBO
8. člen
V okviru te pogodbe bodo sofinancirane aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega
izobraţevanja na podlagi prijavnega obrazca iz vloge soprijaviteljev na javni razpis, ki so se oziroma
se bodo izvajale med 1. 9. 2008 ter 20. 9. 2011.
Šola mora zahtevek za sofinanciranje delodajalca, zahtevek za sofinanciranje šole in potrdilo šole o
opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oz. praktičnem izobraţevanju posredovati skladu
najkasneje do 20. 9. 2011, sicer sklad zahtevanega zneska ne bo poravnal.
Tudi v primeru, da dijak ali študent v obdobju upravičenosti ne zaključi praktičnega usposabljanja z
delom oz. praktičnega izobraţevanja iz opravičljivih razlogov, soprijavitelja nista upravičena do
povrnitve stroškov iz naslova praktičnega usposabljanja oz. praktičnega izobraţevanja tega dijaka ali
študenta.
OBVEZNOSTI SKLADA
9. člen
Sklad bo nakazal sredstva soprijaviteljema na podlagi pravočasno prejetih zahtevkov in prilog
navedenih v prejšnjem členu.
V primeru, da sklad pri pregledu posredovanih zahtevkov za sofinanciranje in v priloţenih prilogah
ugotovi pomanjkljivosti, pozove šolo k dopolnitvi. Šola je dolţna dopolnjeni zahtevek oz. dopolnjena
zahtevka z zahtevanimi prilogami posredovati skladu v roku 8 dni od prejetega poziva sklada k
dopolnitvi zahtevka. V kolikor šola skladu popravljenega zahtevka ne bo vrnila v tem roku, sklad
zahtevanega zneska, do katerega bi bila soprijavitelja sicer upravičena, v tem roku ne bo poravnal.
Sklad bo uradno in pravočasno prejeta zahtevka za sofinanciranje s prilogami poravnal v roku 120 dni
od potrditve zahtevkov s strani odgovorne osebe sklada oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.
Sklad bo pridobljene osebne podatke s strani soprijaviteljev uporabil izključno za namene tega javnega
razpisa in jih varoval v skladu z veljavno zakonodajo.
NADZOR NAD IZVEDBO
10. člen
Soprijavitelja soglašata, da bosta omogočila tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta praktičnega usposabljanja z delom, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe.
Nadzor se izvaja s strani sklada, pristojnih organov Republike Slovenije ali s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti.
Soprijavitelja se zavezujeta, da bosta nadzornim organom predloţila vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta praktičnega usposabljanja z delom,
katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe.
V primerih nadzora na kraju samem bosta soprijavitelja omogočila vpogled v učna mesta, računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta.
11. člen
Če kateri izmed soprijaviteljev navaja laţne ali netočne podatke, podatke ponareja ali jih namenoma
izpusti, se to šteje kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti.
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V primeru, da organi nadzora ugotovijo takšno kršitev pogodbenih obveznosti, je soprijavitelj, ki krši
pogodbene obveznosti, dolţan skladu na podračun pri Upravi RS za javna plačila, št. 011006000006813 v roku 30 dni od prejema poziva za vračilo vrniti vsa ali del prejetih sredstev skupaj z
obrestmi, ki so obračunane v višini polovice zakonitih zamudnih obresti, od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračuna zakonite zamudne obresti od
prvega dneva zamude obveznosti vračila do dneva vračila.
12. člen
Šteje se, da je delodajalec kršil pogodbena določila, če:
ni izpolnil obveznosti iz 6. člena te pogodbe,
preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti bodisi glede
vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem.
Šteje se, da je šola kršila pogodbena določila, če:
ni izpolnila obveznosti iz 7. člena te pogodbe,
preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti bodisi glede
vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem.
V primeru ugotovljenih kršitev sklad z dopisom določi delodajalcu ali šoli rok za odpravo kršitev. Če
kršitelj kršitev v postavljenem roku ne odpravi, je skladu v roku 3 dni brez poziva dolţan plačati
pogodbeno kazen v višini 10 % izplačanega deleţa pogodbene vrednosti, sklad pa mu določi dodatni
rok za izpolnitev obveznosti.
Zahtevek za plačilo pogodbene kazni zaradi kršitev, navedenih v tem členu, ne vpliva na pravico
sklada zahtevati vračilo sredstev zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti opredeljene v 11. členu te
pogodbe.
13. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da ima sklad pravico spremljati, preverjati in nadzorovati izvajanje
pogodbenih obveznosti. V primeru nenamenske porabe sredstev oziroma v primeru, da pogodbena
stranka, ki krši pogodbene obveznosti, v postavljenem roku ne odpravi ugotovljenih kršitev, ima sklad
pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo ţe izplačanih sredstev.
ODGOVORNE OSEBE
14. člen
(1) S strani sklada je odgovorna oseba DIREKTOR SKLADA, skrbnik pogodbe je IME IN PRIIMEK
skrbnika pogodbe.
(2) S strani šole je odgovorna oseba IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA, skrbnik
pogodbe je IME IN PRIIMEK skrbnika pogodbe.
(3) S strani delodajalca je odgovorna oseba IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA,
skrbnik pogodbe je IME IN PRIIMEK skrbnika pogodbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Vse morebitne dopolnitve in spremembe te pogodbe stranke določijo z aneksom k tej pogodbi.
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16. člen
V primeru spora bodo pogodbene stranke poskušale doseči sporazum, v nasprotnem primeru pa je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
18. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa odgovornih oseb vseh pogodbenih strank.
Št. pogodbe: XX

Javni sklad RS za razvoj Naziv delodajalca:
kadrov in štipendije

Naziv šole:

Romana Tomc, direktorica

Odgovorna oseba delodajalca Odgovorna oseba šole (ime in
(ime
in
priimek): priimek): _______________
_______________

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Ţig:

Ţig:

Ţig:
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IV.

VZORCA ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE

(soprijavitelja se seznanita z vsebino zahtevka, vzorcev se ne prilaga vlogi)

a) Zahtevek za sofinanciranje za šole
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Zadeva: ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE ŠOLE
Številka zahtevka za sofinanciranje: ___________________
Kraj in datum:
Naziv šole:
ID štev. za DDV oz. davčna številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Banka:
Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):
V skladu s pogodbo in predloţeno dokumentacijo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom po
izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem/študijskem letu 2010/2011, izstavljamo
zahtevek za sofinanciranje.

DELODAJALEC pri
katerem prijavljena oseba
opravlja oz. je opravljala
PUD (polni naziv
delodajalca)

Ime
in
priimek
prijavljene osebe

Program + čas trajanja
izobraţevanja

(primer: Janez Novak)

(primer: avtomehanik, 3 leta)

Znesek / v EUR (deleţ,
ki je odobren šoli –
razvidno iz pogodbe)

1
2
3
4
5
6

SKUPAJ
Ţig:
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Podpis odgovorne osebe šole:
(zakonitega zastopnika)

b) Zahtevek za sofinanciranje za delodajalce
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Zadeva: ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE DELODAJALCA
Številka zahtevka za sofinanciranje: ___________________
Kraj in datum:
Naziv delodajalca:
ID štev. za DDV oz. davčna številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Banka:
Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):
V skladu s pogodbo in predloţeno dokumentacijo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom po
izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem/študijskem letu 2010/2011, izstavljamo
zahtevek za sofinanciranje.
ŠOLA v katero je
vpisana prijavljena
oseba (polni naziv šole
oz. šolskega centra)
Primer: Frizerska šola)

Ime
in
priimek
prijavljene osebe

Program in čas trajanja
izobraţevanja

(primer: Janez Novak)

(primer: frizer, 3 leta)

Znesek spodbude / EUR
(deleţ, ki je odobren
delodajalcu – razvidno iz
pogodbe oz. ustrezno
zniţati, v kolikor so bili
stroški niţji)

1
2
3
4
5
6

SKUPAJ
Ţig:
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Podpis odgovorne osebe
delodajalca:
(zakonitega zastopnika)

V.

OPREMA OVOJNICE VLOGE / DOPOLNITVE VLOGE

Z obrazcem opremite ovojnico (kuverto) vloge oz. dopolnitve vloge tako, da tabelo, ki je na naslednji
strani (ustrezno izpolnjeno), prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice.

- 26 -

NAZIV VLAGATELJA – ŠOLE:

NE ODPIRAJ

VLOGA

DOPOLNITEV VLOGE
(vlagatelj ustrezno obkroţi)

za javni razpis
PUD 2010/2011

Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
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