
 

 

Ljubljana, 12. 7. 2011 

 

Zadeva: Navodila vlagateljem na Javni razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z 

delom 2010/2011 

 

1. VRAČANJE PODPISANIH POGODB O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA Z DELOM 

Ob sklepih o dodelitvi spodbud bodo šolam poslane tudi tristranske pogodbe (pogodbene stranke so: 

šola, delodajalec in sklad). 

Šola mora pogodbe vročiti delodajalcem v 8 dneh od njihovega prejema. Rok za vrnitev podpisanih 

pogodb na sklad je 8 dni od vročitve pogodbe zadnjemu podpisniku.  

Na kaj je potrebno biti pozoren: 

- V pogodbi je potrebno preveriti, če so vpisani podatki pravilni (če so napačni, se jih lahko 

popravi na pogodbi, pri čemer je pri popravku potreben žig, podpis in datum spremembe)  

- Pogodbe morajo podpisati vse pogodbene stranke. 

- Podpisnika sta odgovorna oseba šole (v primeru, da je vlagatelj šolski center, je to direktor 

šolskega centra) in odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik delodajalca. Če bodo pogodbe 

podpisale osebe, ki jih je za podpisovanje pooblastila odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik 

delodajalca, mora biti poleg podpisane pogodbe priloženo pooblastilo. 

- Navesti je potrebno datum podpisa. 

- Pogodbo je potrebno opremiti z žigom (v primeru, da se posluje z žigom). 

2. IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE (v nadaljevanju ZZS) IN POTRDIL 

ŠOLE O OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM 

Zahtevki za sofinanciranje, ki jih najdete na naši spletni strani, se izpolnjujejo na podlagi prejetih 

sklepov in pogodb. 

Šole, s katerimi bodo na podlagi tega javnega razpisa sklenjene pogodbe, bodo poročale o izvedenih 

aktivnostih s posredovano dokumentacijo po pošti sproti, vendar najkasneje do 20. 9. 2011. 

Za vsako odobreno spodbudo mora šola predložiti: 

1. Zahtevek šole za sofinanciranje 
2. Zahtevek delodajalca za sofinanciranje, 
3. Potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom/praktičnem izobraževanju pri 

delodajalcu za dijaka ali študenta. 
 
Šole lahko z enim zahtevkom za sofinanciranje (za šole) uveljavljajo del spodbud za vse dijake 
oziroma študente. Priporočamo, da šole izpolnijo svoj zahtevek po tem, ko bodo dobile vse 
zahtevke delodajalcev oziroma, ko bodo vsi delodajalci poslali svoje zahtevke na sklad (v primeru, 
da delodajalec, ki mu je bila odobrena spodbuda, ne bo izdal zahtevka za sofinanciranje, tudi šola 
ni upravičena do dela spodbude). 
 
Delodajalci svoje zahtevke za sofinanciranje praviloma pošljejo šoli, ta pa jih pošlje naprej skladu 
skupaj s svojim zahtevkom za sofinanciranje. 
 
Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oz. praktičnem izobraževanju, se lahko 
pošlje tudi pred zahtevkom delodajalca ali šole za sofinanciranje. Vzorec potrdila najdete na naši 
spletni strani. 



 

 

Na kaj je potrebno biti pozoren: 

- Podatki na ZZS šole in delodajalca so praviloma isti kot v obrazcih poslanih v vlogi ali v 

dopolnitvi vloge na javni razpis oziroma isti kot v sklenjenih tristranskih vlogah. Če se ti 

razlikujejo, je potrebno pri oddaji zahtevka to pojasniti. 

- Polje »številka zahtevka za sofinanciranje« se pusti prazno. 

- V polje ID št. za DDV oz. davčna številka je potrebno pred številko obvezno pripisati »SI«, v 

primeru, da ste zavezanec za DDV. 

- Podpisnika ZZS sta odgovorna oseba šole (v primeru, da je vlagatelj šolski center, je to 

direktor šolskega centra) in odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik delodajalca. Če bodo ZZS 

podpisale osebe, ki jih je za podpisovanje pooblastila odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik 

delodajalca, mora biti poleg podpisanega ZZS priloženo pooblastilo. Da bi se izognili 

nepotrebnim dopolnitvam, naj zahtevek podpiše odgovorna oseba, ki je pooblaščena za 

podpisovanje dokumentacije in je to razvidno iz evidence, ki jo vodi AJPES. 

- Podpisnik potrdila o opravljenem PUD – u mora biti prav tako odgovorna oseba šole. 

- ZZS in potrdilo šole o opravljenem PUD – u je potrebno opremiti z žigom (v primeru, da se 

posluje z žigom). 

- V primeru, da so posameznemu delodajalcu odobrene spodbude za dijake ali študente iz več 

različnih šol, mora ta za vsako šolo (oz. pogodbo) izpolniti nov ZZS. 


