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1 SPLOŠNO O PORTALU 

1.1 Namen portala 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: sklad), omogoča vlagateljem, ki so sklenili pogodbeno razmerje s skladom, da svoje 
pogodbene obveznosti glede poročanja in vlaganje nadaljnjih zahtevkov / poročil v skladu s 
pogodbo opravijo po elektronski poti. V ta namen je na voljo spletni portal. Dostop do portala 
dobijo ti vlagatelji na podlagi same pogodbe in so o tem obveščeni po elektronski pošti. 
 
1.2 Potrebna oprema 

Za dostop do portala je potreben računalnik z dostopom do interneta in nameščenim brskalnikom 
(najbolje Microsoft Internet Explorer 8.0). Priporočamo, da si uporabnik namesti zadnjo verzijo 
programske opreme in tudi skrbno posodablja druge varnostne elemente, kot so protivirusni 
program ipd. 
 
1.3 Prijava na portal 

Ko uporabnik v svojem brskalniku odpre spletno stran, katere naslov je dobil od sklada po 
elektronski pošti, se v oknu brskalnika najprej prikaže prijavni obrazec (Slika 1). 
 

 
Slika 1: Prijavni obrazec portala 
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Uporabnik vnese uporabniško ime in geslo ter izbere gumb »Prijavi«. Po uspešni prijavi se prikaže 
osnovna stran portala.  
 
1.4 Zgradba strani portala 

Stran portala je sestavljena iz več polj (Slika 2). Na vrhu je vrstica z razpoznavnim znakom sklada, 
podatki o prijavljenem uporabniku in verziji portala. V skrajnem desnem kotu je tudi povezava za 
odjavo s portala. 
 

 
Slika 2: Osnovna stran portala 

 
Pod to vrstico je ukazni trak z gumbi, ki omogočajo izvajanje postopkov, ki so predvideni na 
portalu. Gumbi so združeni v skupine, med katerimi je navpična črta, vsaka skupina pa ima tudi 
ime, ki je izpisano na dnu ukaznega traku. Področje pod ukaznim trakom je razdeljeno na dva 
dela: na levi je glavni meni, na desni pa vsebinski del, kjer pregledujemo sezname ali vnašamo 
podatke. Z izbiranjem iz glavnega menija se praviloma spreminja prikaz v vsebinskem delu. 
 
1.5 Splošni postopki 

1.5.1 Zamenjava gesla 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Menjava gesla« v skupini »Administracija«. Na desni 
se prikaže obrazec za zamenjavo gesla (Slika 3). 
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Slika 3: Obrazec za zamenjavo gesla 

 
Uporabnik v polja na desni vpiše trenutno geslo (s katerim se je prijavil na portal), novo geslo in v 
tretje polje še enkrat isto novo geslo. Po vnosu vseh treh podatkov uveljavi spremembo gesla z 
izbiro gumba »Potrdi« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Program bo ob tem preveril, ali je 
staro geslo pravilno in ali novo geslo ustreza določenim pravilom za gesla. Če bodo vsa gesla 
ustrezno vpisana, bo geslo zamenjal in potem prikazal obvestilo o uspešni zamenjavi gesla, sicer 
pa bo prikazal obvestilo z opisom napake in gesla ne bo zamenjal. Novo geslo mora ustrezati 
naslednjim pravilom: 

- ne sme biti prazno (v tem primeru se desno od praznega polja prikaže zvezdica); 
- mora biti daljše od 4 znakov. 

 
1.5.2 Odjava s portala 

Po končanem delu na portalu je priporočljivo, da se uporabnik odjavi s portala. S tem prepreči, da 
bi druge osebe, ki imajo dostop do njegovega računalnika, nepooblaščeno spreminjale podatke 
na portalu. Uporabnik se odjavi s portala z izbiro povezave »Odjava« v zgornjem desnem kotu 
strani. Po uspešni odjavi se spet prikaže prijavni obrazec portala (Slika 1).  
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2 VNOS PODATKOV 

2.1 Splošni napotki 

Priporočamo, da za hitrejše delo upoštevate naslednje napotke: 
 
Za prehod na naslednje vnosno polje uporabljajte tipko »Tab« (na tipkovnici levo od tipke Q), na 
prejšnje pa Shift-Tab. Na ta način lahko uporabite tudi gumbe. Ko je gumb osvetljen (ima pikčasto 
obrobo), ga lahko izberete s tipkami »Return«, »Enter« ali s preslednico. Če je na vnosnem oknu 
prikazan gumb »Prekliči«, ga lahko kadarkoli izberete s tipko »Esc«. 
 
Datume je možno vpisati v obliki »d.m.llll«, kjer so »d« dnevi, »m« mesec in »llll« štirimestno leto. 
Možno pa jih je tudi izbrati s koledarja, ki je dosegljiv na gumbu s tremi pikami poleg vnosnega 
polja za datum. 
 
Nekatere podatke je možno izbirati iz seznamov. Taki podatki so nakazani s puščico navzdol na 
desnem robu, s katero vklopimo prikaz tega seznama. Vklopi ga tudi kombinacija tipk Alt-<puščica 
navzdol> ali Alt-<puščica navzgor>. 
 
Na seznamih je možno odpreti posamezno vrstico za urejanje na več načinov. Prvi način je ta, da 
uporabnik osvetli želeno vrstico in na orodnem traku izbere gumb za urejanje (npr. »Odpri«). Drugi 
način je z dvojnim klikom kjerkoli na vrstici, kjer je kazalec miške običajna puščica. Tretji način pa 
je s klikom na vrstico na enega od tistih podatkov, ki je izpisan kot povezava (kjer se kazalec miške 
spremeni v roko). 
 
V nadaljevanju navajamo specifična navodila po posameznih projektih oz. operacijah (UIZ, 
POŠ…) 
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2.2 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih - UIZ 4. Javno povabilo in UIZ 5. Javno 
povabilo 

2.2.1 Pogodbe in vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo najmanj tri delovne dni pred začetkom izvajanja pogodbenih 
dejavnosti (izobraževanje idr.) napovedati začetek te dejavnosti. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima ta uporabnik sklenjene s skladom (Slika 4). 
 

 
Slika 4: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo napoved odpre 
z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se pogovorno okno za 
vnos podatkov napovedi (Slika 5). 
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Slika 5: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. Podatki naj bi ustrezali 
tistim, ki jih je navedel v vlogi, na podlagi katere je sklenil pogodbo. Ob izbiri »Prijavljenega 
usposabljanja na pogodbi« se samodejno izpolni podatek »Izvajalec«, ki pa je tudi onemogočen 
za urejanje. 
 
Po izbiri gumba »Dodaj« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam napovedi, kjer je 
tudi že prikazana tako vnesena napoved. 
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je vedno možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved, ki je v statusu »Vpisan«, lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na seznamu 
označi s kljukico in potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pri tem 
se v kopijo prenesejo vse vrednosti, razen datum izvedbe in ura začetka/zaključka. To je koristno 
v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je za vsak termin potrebno vnesti 
svojo napoved. 
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Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi na 
seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku.   Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi status 
»Poslan«.   
 
Vsebino poslanih napovedi je možno spreminjati do oddaje napovedi na zahtevek za 
sofinaciranje. Onemogočeno pa je spreminjanje datuma in ure izvedbe. Če je na že poslani 
napovedi prišlo do spremembe datuma ali ure izvajanja usposabljanja, se mora ta poslana 
napoved Preklicati in  uporabnik mora vnesti (in poslati) novo napoved, s pravilnim datumom in 
časom izvedbe usposabljanja.  
 
2.2.2 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo (o izobraževanju idr.), je potrebno skladu 
sporočiti podatke o vrednosti, ki jo bo sklad glede na pogodbo sofinanciral. Podatki naj izhajajo iz 
računa, prejetega za to dejavnost od izvajalca. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (Slika 6). 
 

 
Slika 6: Seznam ZZS 
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Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Prikaže 
se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (Slika 7). 
 

 
Slika 7: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od«: datum podpisa pogodbe (oz. datum podpisa aneksa, če se usposabljanja na 
zahtevku nanašajo samo na tista, za katera je bil sklenjen aneks); 
- »Obdobje do«: zadnji dan meseca v katerem se poroča. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 
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Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še udeležence izvršenih dejavnosti. Uporabnik doda 
posameznega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje udeležencev« na orodnem 
traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posameznem udeležencu (Slika 8). 
 

 
Slika 8: Podatki udeleženca dejavnosti 

 
Ob izbiri prijavljenega udeleženca se samodejno izpolnijo podatki: EMŠO, spol, starost, sklop in 
tip usposabljanja ter kategorija prikrajšanih delavcev. Sklop usposabljanja je enak podatku na 
vlogi. Podatek »Znesek na računu za usposabljanje brez DDV« naj bo enak skupnemu znesku za 
vse udeležence izbranega izobraževanja, v podatku »Št. udeležencev na usposabljanju« pa naj 
bo navedeno, za koliko udeležencev velja ta znesek. Iz teh dveh podatkov bo program izračunal 
znesek, ki pripada posameznemu udeležencu. 
 
Pri izbiri najavljenega usposabljanja je poleg naziva naveden tudi termin usposabljanja. Uporabnik 
mora tako izbrati ustrezno usposabljanje in biti pozoren, če sta najavljena dva usposabljanja z 
istim nazivom, da izbere usposabljanje z ustreznim terminom. 
 
Po vnosu podatkov o udeležencih je le-te potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini 
»Urejanje« na orodnem traku. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje udeležencev« na orodnem traku je možno izbrisati 
udeležence, ki so označeni s kljukico na seznamu. Gumb »Kopiraj« v isti skupini omogoča 
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kopiranje obstoječega udeleženca, ki mora biti prav tako označen s kljukico. Kopiranje poteka 
tako, da se odpre pogovorno okno za vnos udeleženca, ki ima vse podatke že napolnjene s 
podatki označenega udeleženca. Podatke uporabnik spremeni in doda novega udeleženca z 
izbiro gumba »Dodaj«. 
 
Na temnejšem polju na dnu strani so prikazani seštevki zneskov za vse udeležence po naslednjih 
pravilih: 

- v prvi vrstici so vsi zneski za splošna usposabljanja, v drugi za posebna ter v tretji za javno 
veljavne programe 

- v prvem stolpcu so prijavljeni zneski, v drugem so sofinancirani zneski zneski, v tretjem 
so prijavljeni zneski za prikrajšane skupine ter v zadnjem so sofinancirani zneski za 
sofinancirane skupine. 

 
Ko so podatki o udeležencih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati. 

 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
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2.3 POŠ 

 
Pravočasno vneseni elektronski dnevniki načrtovanih aktivnosti ter predloženi ZZS-ji, so pogoj za povračilo 
stroškov, nastalih za izvajanje prijavljenih aktivnosti. Elektronski dnevnik in ZZS se izpolnita na spletnem 
portalu. ZZS se izpolni na podlagi elektronskega dnevnika (elektronski dnevnik predvidenih oz. načrtovanih 
aktivnosti se prenese na ZZS). ZZS se posreduje skladu elektronsko preko portala in v fizični obliki na 
naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana. ZZS je potrebno poslati 
najkasneje 5 dni po zaključku vsakega mesečnega obdobja. Natisnjen ZZS mora biti žigosan in podpisan s 
strani osebe, ki je ZZS pripravila ter odgovorne osebe šole. 
 
Izvajalci aktivnosti (učitelji) morajo ure aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati, vnesti vnaprej, in sicer 
najkasneje 2 dni pred začetkom aktivnosti. Vnos aktivnosti je možen do 48 ur pred začetkom izvajanja. Če 
se aktivnost ne izvede, je potrebno načrtovan vnos na portalu čim prej izbrisati.  

 
2.3.1 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Uporabnik mora skladno s pogodbo sporočati podatke o izvršenih aktivnosti in vrednosti, ki jo bo 
sklad glede na pogodbo sofinanciral.  
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima ta uporabnik sklenjene s skladom (Slika 9). 
 
Uporabnik mora skladno s pogodbo sporočati podatke o predvidenih aktivnostih in vrednosti, ki jo bo sklad 
glede na sklenjeno pogodbo sofinanciral.  
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam aktualnih 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom (Slika 9). 
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Slika 9: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere gumb »Odpri« 
ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. Prikaže se seznam 
zahtevkov za sofinanciranje za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Elektronske dnevnike za novo 
obdobje poročanja in posledično nov ZZS se odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Urejanje«. Številka ZZS se ob kreiranju le-tega določi samodejno in se številči od 1 naprej, vključuje pa 

tudi številko pogodbe.1 Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov ZZS (Slika 10).  

 

 

                                                
 
1 Številke ZZS si morajo slediti zaporedno. Če boste nov zahtevek dodali po pomoti, ga izbrišite preden boste oblikovali novega, 
saj sicer številčenje ne bo pravilno. Zaporedne številke ZZS se namreč kreirajo samodejno in jih ni možno spreminjati. 
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Slika 10: Vnos novega ZZS 

 
 

Vsebina podatkov naj bo naslednja:  

- - »Obdobje od« in »Obdobje do«2 se nanašata na obdobje, za katerega poročate. Običajno sta to 

prvi in zadnji dan v mesecu. 
- Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na orodnem 

traku.  
-  
- Naslednje podatke bo kasneje določil program:  
- - »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse ure, ki bodo vpisane na tem zahtevku;  
- - »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za izpolnjevanje ZZS in bo le-tega tudi 

elektronsko poslal;  
- - »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad;  
- - »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«.  

 
 

2.3.2 Urejanje aktivnosti 

Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še podatke o aktivnostih. Uporabnik doda posamezno uro ali 
več ur skupaj z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku. Prikaže se 
pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni aktivnosti (Slika 11).  
 
Uporabnik bo na portal vnesel elektronski dnevnik načrtovanih aktivnosti najkasneje 48 ur pred izvajanjem 
aktivnosti. V kolikor do izvedbe aktivnosti ne bi prišlo, je potrebno vnos izbrisati, najkasneje v roku pol ure 
po predvidenem začetku aktivnosti. Vnosi iz elektronskega dnevnika se prenašajo na ZZS. Po izvedeni 
aktivnosti uporabnik v oknu »Urejanje aktivnosti« vnese ostale podatke.  
 

                                                
 
2 Datum konca obdobja poročanja (»Obdobje do«) ne sme biti kasnejši od datuma pošiljanja ZZS. Primer: če ste kot datum konca 
obdobja poročanja navedli 31. 7., zahtevka ne smete poslati 30. 7. To bi namreč pomenilo, da zahtevek pošiljate preden ste zaključili 
z aktivnostmi. Če z aktivnostmi zaključite pred koncem meseca, lahko zahtevek pošljete tudi prej, vendar morajo biti temu prilagojeni 
tudi datumi. Zahtevek torej lahko pošljete zadnji dan obdobja poročanja ali kasneje. 
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Slika 11: Vnos podatkov o podaktivnosti 

 
Pri vnosu podatkov o podaktivnosti uporabnik vnese:  
- »Naziv učitelja« - ime in priimek učitelja, ki je izvajal aktivnost  
- »Podaktivnost« - izbere iz seznama podaktivnosti kot so bile opredeljene na vlogi ali eni izmed prošenj za 
spremembo  
- »Ura izvedbe« - uporabnik vnese uro začetka izvajanja aktivnosti  
- »Št. izvedenih ur« - vnese se št. ur, ki se bodo izvedle – ure izvajanja aktivnosti se lahko naknadno 
zmanjšajo, povečati jih ni mogoče 
- »Datum izvedbe« - ob vnosu elektronskega dnevnika se vnese datum aktivnosti 
- »Število prijavljenih učencev« - število prijavljenih učencev šole izvajalke na izbrano podaktivnost 
- »Število sodelujočih učencev« - število sodelujočih učencev pri vneseni uri oz. sklopu ur se vnese potem, 
ko je aktivnost že izvedena  
- »Partnerska šola« - izbere se iz seznama partnerskih šol kot so bile opredeljene na vlogi ali naknadno 
- »Število prijavljenih učencev partnerske šole« - število prijavljenih učencev partnerske šole na izbrano 
podaktivnost  
- »Število sodelujočih učencev partnerske šole« - število sodelujočih učencev partnerske šole pri vneseni 
uri oz. sklopu ur se vnese potem, ko je aktivnost že izvedena  
- »Lokacija izvedbe« - ob vnosu dnevnika je potrebno lokacijo natančno navesti 
- »Opis«  
 
Posamezni vnos ur je potrebno opraviti najkasneje 2 dni pred začetkom izvajanja aktivnosti, to je najmanj 
48 ur pred predvidenim začetkom aktivnosti. Ob vnosu elektronskega dnevnika je potrebno vnesti vsaj 
naslednje podatke: 
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- Naziv učitelja  
- Podaktivnost  
- Ura izvedbe  
- Št. izvedenih ur  
- Datum izvedbe  
- Lokacija izvedbe - lokacija mora biti natančno opredeljena (učilnica, šolsko dvorišče, vrt, ipd.) 
- Opis - vnese se vsaj okviren opis oziroma temo ure 
 
Ko uporabnik vnese elektronske dnevnike dela se določeni vnosi zaklenejo3 in se jih ne da spreminjati. 
Lahko se zgolj prekliče cel vnos, in sicer tako, da se vnos izbriše. Zaklenejo se naslednja polja: 
- Začetek izvajanja aktivnosti  
- Datum izvedbe 
 

2.3.3 Vnos ur 

Vsaka ura izvedene aktivnosti se vpiše posamezno. Združevanje ur je možno samo kadar so ure izvedene 
neprekinjeno. Če ste torej izvedli nekaj ur skupaj, to na portalu pomeni en vnos. Vendar pazite, da se ob 
tem ni spremenil kateri od vnesenih podatkov. Te ure morajo biti izvedene: 

• v enem dnevu, 
• s strani enega učitelja, 
• na eni lokaciji, 
• z istimi učenci in 
• isto vsebino ur. 

 
Primer: Če ste se z učenci odpravili na pohod, ki je trajal 3 ure, to na portalu predstavlja en vnos. Opis 
vsebine aktivnosti naj bo sorazmeren številu ur.  
 

2.3.4 Opis vsebine ur 

 Ob oddaji ZZS naj bo opis vsebine ur jasen, jedrnat in konkreten. Vedno ko opisujete neko 
podaktivnost, navedite tudi obravnavo temo.  

 Če v enem vnosu navajate več ur, naj bo obseg opisa vsebine temu primeren. Za več izvedenih ur, 
se pričakuje bolj obsežen opis kot za eno samo. 

 
Po vnosu podatkov v sistem jih uporabnik shrani s klikom na »Dodaj«. Sistem avtomatsko izračuna 
sofinancirani znesek in ga tudi ustrezno zmanjša v kolikor so že izkoriščena sredstva kot so opredeljena na 
pogodbi.  
 
V kolikor uporabnik želi izbrisati enega ali več vnosov, to lahko naredi tako, da označi želene vnose in jih 
izbriše s klikom na »Odstrani«.  
 
V kolikor uporabnik želi kopirati vpisan vnos, to lahko naredi tako, da označi želen vnos in klikne »Kopiraj«. 
Odpre se vnosna maska za urejanje aktivnosti. S klikom na »Dodaj« potrdi izbiro.  
 

2.4 Zaključevanje zahtevka 

 
Našteti podatki se na ZZS kreirajo samodejno:  

 datum priprave ZZS (rubrika »kraj in datum«), ki je datum elektronskega pošiljanja ZZS, ter  

 datum opravljene storitve, ki je zadnji dan obdobja poročanja (vpišeta se samodejno).  
 
Rok za predložitev ZZS je 5. v mesecu za prejšnji mesec.  

                                                
 
3 Polja se zaklenejo po preteku roka za vnos elektronskega dnevnika, to je 48 ur pred izvedbo aktivnosti. 
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Pred pošiljanjem zahtevka je potrebno vnesti tudi naslednje podatke, ki jih na skladu zbiramo in o njih 
mesečno poročamo:  

 »Št. učencev« - Vpišete število učencev, ki so v tem mesecu sodelovali v programu POŠ. Vsak 
učenec se šteje enkrat tudi, če je bil vključen v več aktivnosti.  

 »Kumulativa - Učenci skupaj« - Število učencev vključenih v vse aktivnosti do sedaj, vključno z 
aktivnostmi, za katere se poroča v okviru tega ZZS. Vsak učenec se šteje enkrat, tudi, če je bil 
vključen v več aktivnosti in/ali v več obdobjih poročanja. Vpišete torej število učencev, ki so od 
začetka izvajanja do zadnjega dneva zadnjega obdobja poročanja sodelovali v programu.  

 »Partnerska šola - Št. učencev« Vpišete število učencev s partnerske šole, ki so v tem mesecu 
sodelovali v projektu. Vsak učenec se šteje enkrat tudi, če je bil vključen v več aktivnosti.  

 »Partnerska šola - Kumulativa - Št. učencev«: Število učencev vključenih v vse aktivnosti do 
sedaj, vključno z aktivnostmi, za katere se poroča v okviru tega ZZS. Vsak učenec se šteje enkrat, 
tudi, če je bil vključen v več aktivnosti in/ali v več obdobjih poročanja. Vpišete torej število učencev 
s partnerske šole, ki so od začetka izvajanja do zadnjega dneva zadnjega obdobja poročanja 
sodelovali v projektu.  

 Prav tako je potrebno vnesti Število vključenih učiteljev (predstavlja število učiteljev, ki mesečno 
sodelujejo pri aktivnostih); (Slika 12: Vnos sumarnih podatkov po aktivnostih).  

 
Če je vrednost katerega od zgornjih podatkov '0', na portalu v polje vpišite '0'. 

 

 
Slika 12: Pregled in vnos sumarnih podatkov 

 
Uporabnik omenjene vrednosti vnese tako, da z dvoklikom na želeno polje preide v urejevalni način ter 
vnese vrednost. Vsi podatki se shranijo s klikom na gumb »Shrani«.  
 
 
Za pravilnost zahtevka morajo biti vneseni vsi podatki.  
 
Na koncu se znesek preračuna samodejno in je sestavljen iz števila ur, pomnoženih s 17,00 EUR. Ko so 
podatki o aktivnostih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. Uporabnik to opravi z izbiro 
gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, 
možno jih je samo pregledovati. Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, 
skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na 
orodnem traku.4  
 
V primeru, da v natisnjeni verziji zahtevka najdete napako, nas čim prej pokličite. Zahtevek vam bomo vrnili 
v urejanje, da ga boste lahko popravili in ponovno poslali. 

 
 
  

                                                
 
4 V okviru osnovnih podatkov šole, ki izstavlja ZZS, so na izpisu zahtevka navedeni naslednji podatki: polni naziv izvajalca programa, 
naslov izvajalca, ID številka za DDV oz. davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, pri kateri je 
transakcijski račun odprt. Ti podatki so identični s podatki, zapisanimi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V kolikor se katerikoli podatek 
spremeni, je potrebno skleniti aneks k pogodbi. 
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2.5 VKO 2013 

2.5.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« i.n na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom (slika 22) 

 
Slika 11: Seznam pogodb 

 
Uporabnik osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, v levem meniju se nato prikažejo možnosti 
»Vključene osebe«, »Napovedi« in »Zahtevki za sofinanciranje«. 
  
2.5.2 Vnos vključenih oseb 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Vključene osebe«. Na desni se prikaže seznam 
vključenih oseb, ki je v začetku prazen. V primeru, da na pogodbi ni podatka o datumu podpisa 
pogodbe, je kakršnokoli urejanje vključenih oseb onemogočeno. 
 
Uporabnik lahko išče po imenu in priimku osebe. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je 
omogočen pregled po straneh. 
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Uporabnik lahko doda novo osebo s klikom na gumb »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Oseba«. Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov osebe (

 
Slika 12) 
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Slika 12: pogovorno okno za vnos vključene osebe 

 
Uporabnik v okno za urejanje osebe vpiše vse podatke. Podatki naj bi ustrezali podatkom v vlogi, 
na podlagi katerih je bila sklenjena pogodba. 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam vključenih oseb, 
kjer je tudi že prikazana novo vnesena vključena oseba. Lahko tudi izbere gumb »Potrdi in nov«, 
ki shrani trenutno vpisane podatke ter prikaže novo formo za dodajanje osebe. 
 
Uporabnik lahko ureja vključene osebe dokler ne izbere gumba »Pošlji«. Po izbiri gumba »Pošlji« 
se uporabnika opozori, da po pošiljanju ne bo mogoče urejati podatkov ter se nato odpre 
pogovorno okno, kjer mora uporabnik vnesti podatka o »Deležu zaposlenih«, »Delež zaposlenih, 
za katere se bo izdelal načrt osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih« ter »Opombe« (
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Slika 13). Ko uporabnik pošlje seznam oseb, ne more več urejati oseb. 
 
V primeru, da hoče uporabnik po pošiljanju zopet urejati vključene osebe, izbere gumb »Uredi«. 
S tem se ustvari nov seznam z istimi podatki, kot so bili na poslanem seznamu. Na novem 
seznamu je omogočeno urejanje vključenih oseb, vse dokler uporabnik ne izbere gumba »Pošlji«. 
 
Ko je seznam vključenih oseb poslan, je omogočen tudi gumb »Izvoz v pdf«. 
Na sklad je potrebno poslati pisni izvod seznama vključenih oseb, ki mora biti podpisan in žigosan. 
V ta namen seznam  odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem traku in ga natisnemo. 
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Slika 13:Pogovorno okno za pošiljanje seznama vključenih oseb 

 
 
2.5.3 Vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo o sofinanciranju najmanj 3 delovne dni pred začetkom 
usposabljanja oz. 2 delovna dni pred začetkom  obveznega delovnega sestanka v primeru 
izvedbenega ali svetovalnega dela, napovedati začetek aktivnosti.Prikaže se seznam napovedi 
za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo napoved odpre z izbiro gumba »Dodaj« na 
orodnem traku v skupini »Urejanje«.  
 
 
 
 
 
 
 
Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 14). Novo napoved lahko uporabnik 
doda le, ko je trenuten seznam vključenih oseb poslan. Prav tako lahko uporabnik oddaja 
napovedi le za aktivnosti, ki jih je prijavil v vlogi za projekt.  
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Slika 14: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. Vneseni podatki naj bi 
ustrezali navedenim podatkom v vlogi, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba.  
 
Uporabnik lahko dodaja osebe v seznam vključenih s klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se iskalno 
okno (Slika 15), kjer lahko obkljuka želene osebe. Osebe lahko išče tudi po njihovem imenu. Pri 
iskanju in menjavanju strani se že obkljukane osebe odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se 
obkljukane osebe prenesejo v seznam zaposlenih na najavi.  
 
Če želi uporabnik odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter izbere gumb 
»Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku »Potrdi« na 
oknu za urejanje napovedi. 
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Slika 15: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se seznam napovedi, kjer je že 
prikazana tako vnesena napoved.  
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je vedno možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati, in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na seznamu označi s kljukico in potem 
izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pri tem se v kopijo prenesejo vse 
vrednosti, razen datuma izvedbe, ura začetka/zaključka ter seznam zaposlenih. To je koristno v 
primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je za vsak termin potrebno vnesti svojo 
napoved. 
 
Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi na 
seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati, in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku.  Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi status 
»Poslan«. Vsebino poslanih napovedi za način izvedbe »Usposabljanje« je možno spreminjati do 
oddaje napovedi na zahtevek za sofinanciranje. Onemogočeno pa je spreminjanje datuma in 
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ure izvedbe. Če je na že poslani napovedi prišlo do spremembe datuma ali ure izvajanja 
usposabljanja, se mora ta poslana napoved preklicati in  uporabnik mora vnesti (in poslati) novo 
napoved, s pravilnim datumom in časom izvedbe usposabljanja.  
Ko se napoved pošlje se nanjo shrani trenutno aktiven seznam oseb, tako da v primeru, da se 
določene osebe brišejo iz seznama, bodo na napovedi še vedno vidne. 
Napovedi, ki imajo izbran način izvedbe »Usposabljanje« je potrebno poslati vsaj 3 delovne dni 
pred začetkom izvajanja. 
 
Vsebino poslanih napovedi za način izvedbe »Svetovalno delo« in »Izvedbeno delo« je možno 
spreminjati do konca dne, ko je uvodni oz. delovni sestanek izveden (do 23:59 ure). Napovedi, 
ki imajo izbran način izvedbe svetovalno ali izvedbeno delo morajo biti poslana vsaj 2 delovna 
dneva pred začetkom izvajanja. 
 
2.5.4 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo (izobraževanju idr.), je potrebno skladu 
sporočiti podatke o vrednosti, ki jo bo sklad glede na pogodbo sofinanciral. Podatki naj izhajajo iz 
računa za to dejavnost, prejetega od izvajalca. 
 
ZZS-ji, ki jih je uporabnik na sklad poslal samo v pisni obliki, so že vneseni v sistemu.  
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (

 
Slika 16). 
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Slika 16: Seznam ZZS 

 
Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Prikaže 
se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (
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Slika 17). 
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Slika 17: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na celotno obdobje zahtevka za sofinanciranje. 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še posamezne aktivnosti o katerih se poroča. 
Uporabnik doda posamezno aktivnost z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje aktivnosti« na 
orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni aktivnosti (Slika 18).  
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Slika 18: Podatki o aktivnosti 

 
Uporabnik v okno za urejanje aktivnosti vpiše vse zahtevane podatke ter izbere osebe s seznama 
zaposlenih. Podatki naj bi ustrezali navedenim podatkom, v vlogi, na podlagi katere je bila 
sklenjena pogodba. 
 
Uporabnik v vrstici »Najavljeno usposabljanje« iz spustnega seznama  izbere napovedano 
aktivnost, ki se nanaša na številko računa. V primeru usposabljanja uporabnik izbere ustrezno 
usposabljanje. Če se je usposabljanje izvajalo v več delih, uporabnik izbere prvo napoved za to 
usposabljanje. 
 
V primeru svetovalnega ali izvedbenega dela uporabnik te rubrike ne izpolnjuje.  
 
Če uporabnik vnaša račun za več aktivnosti mora ta račun vnesti večkrat – za vsako aktivnost 
posebej. Enako velja v primeru, da uporabnik z enim računom uveljavlja več usposabljanj. V tem 
primeru se račun vnese večkrat oz. vsako usposabljanje posebej. 
 
Uporabnik lahko dodaja osebe v seznam zaposlenih z klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se iskalno 
okno (Slika 19), kjer lahko obkljuka želene osebe. Osebe, ki se prikažejo v iskalnem seznamu, so 
odvisne od obdobja od/do na ZZS ter od časa urejanja/pošiljanja seznama vključenih oseb. Osebe 
se lahko išče tudi po njihovem imenu. Pri iskanju in menjavanju strani se že obkljukane osebe, 
odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v seznam zaposlenih na 
izbrani aktivnosti.  
 
Če uporabnik želi odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter izbere gumb 
»Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku »Potrdi« na 
oknu za urejanje aktivnosti. 
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Po vnosu udeležencev se izbor oseb shrani z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 

 
Slika 19: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
 
Ko uporabnik zaključi z vnosom udeležencev izbere gumb »Dodaj«. S tem se aktivnost doda na 
ZZS. Pri tem se izvede tudi validacija, ki preveri, koliko je že izkoriščenih sredstev na pogodbi.  V 
primeru, da je pogodbeni znesek presežen, se »Sofinanciran strošek« ustrezno zniža. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku je možno odstraniti 
aktivnosti iz ZZS. Gumb »Kopiraj« v isti skupini pa omogoča kopiranje izbrane aktivnosti. 
Kopiranje poteka tako, da se odpre pogovorno okno za vnos aktivnosti, ki ima napolnjene vse 
podatke s podatki označene/kopirane aktivnosti, razen seznama zaposlenih. Podatke uporabnik 
spremeni in doda novega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj«. 
 
Ko so podatki o aktivnosti na ZZS pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po pošiljanju 
podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati.  
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Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili (poročila, računi, izpisi iz TRR,…). V ta namen zahtevek odpremo z izbiro 
gumba »Izvoz v PDF« na orodnem traku in ga natisnemo. 
 
2.6 KOC (Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012 - 2015) 

2.6.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom (slika 31). 
 

 
Slika 20: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo in v levem meniju se prikažejo možnosti 
»Vključene osebe«, »Napovedi« in »Poročila«. 
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2.6.2 Vnos vključenih oseb 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Vključene osebe« in na desni se prikaže seznam 
vključenih oseb, ki je v začetku prazen. Izveden bo uvoz napotenih oseb s pomočjo priloge 13 – 
Napotitev. 
 
Uporabnik lahko išče po imenu,  priimku ter podjetju osebe. Lahko tudi ureja osebe po določenem 
stolpcu s klikom na ime stolpca. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen pregled po 
straneh. 
 
Uporabnik lahko doda novo osebo s klikom na gumb »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Oseba«. Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov osebe (Slika 21). 
  

 
Slika 21: Pogovorno okno za vnos vključene osebe 

 
Uporabnik v okno za urejanje osebe vpiše vse podatke razen datum izstopa ter prva vključitev.  
V polje datum izstopa se vnese datum, ko oseba preneha z delovnim razmerjem ali zaradi drugega 
razloga preneha z usposabljanjem. Datum prve vljučiteve pa se samodejno napolni, ko je oseba 
prvič vključena na poročilo.  
 
Po vnosu št. partnerja se napolnijo polja naziv podjetja ter občina podjetja, če že obstaja podjetje 
s to številko. V primeru, da se podatke takega podjetja spreminja, se prikaže opozorilo. Občino 
podjetja se lahko vnese z vnosom šifre občine ali s klikom na iskalni gumb, ki odpre okno za 
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iskanje občine (Slika 22). Tu lahko iščemo po šifri občine ter po nazivu občine. Če uporabnik želi 
izbrati določeno občino jo obkljuka ter izbere gumb »Potrdi«. 

 
Slika 22: Iskanje občine 

 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam vključenih oseb, 
kjer je tudi že prikazana tako vnesena vključena oseba. Lahko tudi izbere gumb »Potrdi in nov«, 
ki shrani trenutno vpisane podatke ter prikaže novo formo za dodajanje osebe. 
 
Uporabnik lahko ureja vključene osebe dokler ne izbere gumba »Pošlji«. Ko uporabnik pošlje 
seznam oseb, ne more več urejati oseb dokler ne izbere gumba »Uredi«. 
 
 
2.6.3 Vnos napovedi 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Napovedi« in na desni se prikaže seznam napovedi, 
ki je v začetku prazen. 
 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Uporabnik lahko išče 
po nazivu, izvajalcu ter št. napovedi. Lahko tudi ureja napovedi po določenem stolpcu s klikom na 
ime stolpca. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen pregled po straneh. 
Novo napoved odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se 
pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 23). 
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Slika 23: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. V primeru, da napoved 
traja več dni, je obvezen tudi vnos opomb. V opombe se vnesejo vsi datumi izobraževanja in 
predvidene ure usposabljanja. 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se seznam napovedi, kjer je že 
prikazana tako vnesena napoved.  
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan« ter status skalada »Nepreverjen«. Ko ima napoved 
status »Vpisan«, jo je še možno spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne 
na vrstico in odpre se okno za vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. 
Brisanje napovedi izvede tako, da najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati 
in potem izbere gumb »Odstrani« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na seznamu označi s kljukico in potem 
izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pri tem se v kopijo prenesejo vse 
vrednosti, razen datum izvajanje od/do, ura začetka/zaključka ter seznam zaposlenih. To je 
koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je za vsak termin potrebno 
vnesti svojo napoved. 
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Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi na 
seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo mogoče 
več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi status 
»Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za spremembo takih napovedi je 
potrebno zaprositi na skladu. Takoj pri pošiljanju se izvede validacija, ki preveri: 

- ali je predviden strošek usposabljanja manjši ali enak 2.000 € 
- ali je indikativna cena na udeleženca manjša ali enaka 500€ 
- ali ima posebej pripravljeno usposabljanje za partnerstvo vrednost Ne. 

 
Napovedi, ki imajo status sklada »Odobren« je možno vključiti v poročila vendar le, če napoved 
še ni bila vključena na poročilo. 
 
Uporabnik lahko napoved prekliče v primeru, da se napoved po pošiljanju ne bo izvajala. To naredi 
tako, da s kljukico označi na seznamu vse napovedi, ki jih želi preklicati in potem izbere gumb 
»Prekliči«. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po preklicu ne bo mogoče več 
spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti preklic, dobijo izbrane napovedi status »Preklican«. 
Takih napovedi ni več mogoče spreminjati, brisati ali dodajati na poročilo. 
 
2.6.4 Vnos poročil 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Poročila« in na desni se prikaže seznam poročil, ki je 
v začetku prazen (Slika 24). 
 

 
Slika 24: Seznam poročil 
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Novo poročilo doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Prikaže 
se obrazec za vnos skupnih podatkov poročila (Slika 25). 
 

 
Slika 25: Skupni podatki poročila 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na obdobje poročanja. Poročilo je lahko samo eno 
in mora biti vezano na določeno obdobje ZzI. (npr. 1.2. - 30.4, 1.5. - 30.6.). Vedno se zaključi z 
zadnjim dnem v mesecu, ki je identičen tistemu, ki ga upravičenec zapiše v ISARR. Poročilo lahko 
vključuje usposabljanja, ki so se izvedla predhodno in niso bila vključena na predhodno poročilo 
ali ZZI. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota stroškov usposabljanja vrstic poročila ki bodo vpisani na tem zahtevku; 
- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki bo poslal poročilo; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo poročilo poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 
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Vsako poročilo lahko vsebuje več vrstic poročila, po katerih lahko išče po nazivu, izvajalcu ter št. 
vrstice poročila. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen pregled po straneh. Lahko tudi 
ureja vrstice po določenem stolpcu s klikom na ime stolpca. 
 
Na tako vneseno poročilo je potrebno vpisati še vrstice poročila. Uporabnik doda posamezno 
vrstico z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku. Prikaže se 
pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni vrstici poročila (Slika 26).  
 

 
Slika 26: Podatki vrstice poročila 

 
Vsaka vrstica poročila se navezuje na napoved. Pri dodajanju uporabnik izbere napoved iz 
seznama, s čimer se mu avtomatsko napolnijo vsa polja razen vsebinsko poročilo. 
 
Uporabnik lahko dodaja vključene osebe z klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se iskalno okno (Slika 
27), kjer lahko obkljuka željene osebe. Osebe lahko išče po njihovem imenu, priimku ter podjetju, 
lahko pa izbere podjetje iz seznama. Pri iskanju in menjavanju strani se že obkljukane osebe 
odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v seznam vključenih oseb na 
vrstici poročila.  
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Če uporabnik želi odstraniti določene osebe jih obkljuka v seznamu vključenih oseb ter izbere 
gumb »Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku »Potrdi« 
na oknu za urejanje vrstice poročila. 
 

 
Slika 27: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku je možno izbrisati 
vrstice poročila, ki so označeni s kljukico na seznamu.  
 
Ko so podatki o udeležencih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. Uporabnik 
to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pošiljanje je možno le, 
ko je seznam vključenih oseb poslan. Po pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno 
jih je samo pregledovati.  
 
Pri pošiljanju se izvede validacija, ki preveri, da na vrsticah poročila niso vključene osebe, ki so iz 
usposabljanja izstopile pred poročanim obdobjem izvajanja. Če obstaja takšna oseba potem je 
pošiljanje onemogočeno. 
 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod poročila, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
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2.7 PKP (Po kreativni poti do praktičnega znanja) 

2.7.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom. 
 

 
Slika 28: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja.  
Prikaže se seznam projektov za izbrano pogodbo, do katerih ima uporabnik dostop in v levem 
meniju se prikaže možnost »Seznam projektov« 
 
2.7.2 Seznam projektov 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam projektov« in na desni se prikaže seznam 
projektov, do katerih ima uporabnik dostop (slika 40). 
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Slika 29: Seznam projektov 

 
Uporabnik potem osvetli projekt, za katerega želi vnesti podatke in vrstico odpre z dvojnim klikom 
ali s klikom na številko projekta ali naziv projekta.  
Prikažejo se osnovni podatki projekta in v levem meniju se prikažejo možnosti »Osnovni podatki«, 
»Študenti« in »Zahtvki za sofinanciranje«. 
 
2.7.3 Osnovni podatki projekta 

 
Slika 30:Osnovni podatki projekta 
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Na osnovnih podatkih projekta so vidni osnovni podatki projekta, podatki pooblaščenca, katere 
lahko uporabnik tudi ureja ter finančni podatki projekta z že porabljenimi ter razpoložljivimi 
sredstvi. 
 
Uporabnik preveri osnovne podatke projekta. Če je prijavitelj pooblastil osebo za podpisovanje 
ZZS, je potrebno vpisati podatke pooblaščenca. Ko podpisnik ZZS ostane zakoniti zastopnik 
vlagatelja, se polja ne izpolnjujejo (slika 41).  
 
Spremenjene podatke uporabnik shrani z izbiro gumba Shrani.  
 
2.7.4 Vnos Študentov 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Študenti« in na desni se prikaže seznam študentov, 
ki je že napolnjen z študenti, ki so bili vneseni preko pogodbe. 
 

 
Slika 31: Seznam študentov 

 
Seznam študentov (slika 42) je potrebno dopolniti z manjkajočimi podatki, to je EMŠO, ime in 
priimek ter datum od in datum do katerega je študent predvidoma vključen. Po potrditvi vnosa 
spreminjanje ni več možno.  
 
Uporabnik lahko ureja podatke študenta, ne more pa študenta brisati ter dodajati.  
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Slika 32: Pogovorno okno urejanje študenta 

 
Uporabnik v okno za urejanje osebe vpiše vse podatke razen študijski program ter ustanova (slika 
43).  
 
Uporabnik je omogočen tudi izvoz podatkov v Excel. 
 
 
2.7.5 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo, je potrebno skladu sporočiti podatke o 
vrednosti, ki jo bo sklad glede na projekt sofinanciral. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (slika 44) 
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Slika 33: Seznam ZZS 

 
Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Prikaže 
se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka. 
 
Številka ZZS se ob kreiranju le-tega določi samodejno in se številči od 1 naprej, vključuje pa tudi 
identifikacijsko številko projekta. Odpre se okno za vnos podatkov ZZS.  
 
 

 
Slika 34: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 
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Sledi vnos podatkov: 
 
Obvezno je potrebno vnesti podatka Obdobje od ter Obdobje do., ki se nanaša na obdobje 
poročanje in se ga izbere glede na obdobje poročanja. 

 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še koordinatorje, študente ter mentorje. Uporabnik 
doda posamezno osebo z izbiro gumba »Dodaj« v ustrezni skupini na orodnem traku. Prikaže se 
pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni osebi. 
 

 
Slika 46: Okno za urejanje osebe 

 
Pri urejanju Koordinatorjev ter študentov se v polju EMŠO nahaja spustni seznam z vrednostmi: 

- Pri koordinatorju z koordinatorji, ki so bili vneseni preko pogodbe 
- Pri študentih se prikazujejo študenti iz seznama študentov 

Ob izbiri osebe se izpolnijo polja EMŠO, ime ter priimek. 
 
Pri urejanju mentorjev se napolni podatek Priimek s podatkom delovnega mentorja. 
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Standardni stroški na enoto se vnašajo po aktivnostih, na podlagi dejansko opravljenih ur osebe. 
Stroški se vpisujejo na mesečni ravni.  
 
Za vsako mesečno aktivnost koordiniranja ali študentskega dela je potrebno izbrati EMŠO, na 
kar se ime in priimek izpišeta samodejno. Izberemo mesec in vpišemo število dejansko opravljenih 
ur na projektu iz česar se znesek mesečnih aktivnosti izračuna samodejno. Postopek zaključimo 
z gumbom »Potrdi«. 
 
Za vsako mesečno aktivnost delovnega mentorja je potrebno vpisati EMŠO. Ker se v polju 
»priimek« izpiše ime in priimek je potrebno iz polja »priimek« prestaviti ime v polje »ime«. 
Izberemo mesec in vpišemo število dejansko opravljenih ur na projektu iz česar se znesek 
mesečnih aktivnosti izračuna samodejno. Postopek zaključimo z gumbom »Potrdi«. 
 
Znesek se izračunava samodejno glede na število opravljenih ur. Pri tem se preverja, da znesek 
ne preseže maximalne vrenosti po mesecih, ki je določena po razpisu. Ob shranjevanju se 
preverja, da znesek za posamezno skupino oseb ne presega vrednosti po pogodbi. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini posamezne osebe na orodnem traku je možno izbrisati 
osebe, ki so označeni s kljukico na seznamu. Gumb »Kopiraj« v isti skupini omogoča kopiranje 
obstoječe osebe, ki mora biti prav tako označen s kljukico. Kopiranje poteka tako, da se odpre 
pogovorno okno za vnos osebe, ki ima vse podatke že napolnjene s podatki označene osebe. 
Podatke uporabnik spremeni in doda novo osebo z izbiro gumba »Dodaj«. 
 
 
Podatki ki se na ZZS kreirajo samodejno: datumu priprave ZZS (rubrika »kraj in datum«), ki je 
datum elektronskega pošiljanja ZZS, sledi datum opravljene storitve, ki je zadnji dan obdobja 
poročanja (vpišeta se samodejno).  
 
Za pravilnost zahtevka morajo biti vneseni vsi podatki.  
 
Na koncu se znesek preračuna samodejno in sicer je sestavljen iz števila ur. Ko so podatki o 
aktivnostih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. Uporabnik to opravi z izbiro 
gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po pošiljanju podatkov ni več mogoče 
spreminjati, možno jih je samo pregledovati.  
 
Na sklad je potrebno poslati tudi tiskani izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi prilogami. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku. Natisnite ga, podpišite, žigosajte in pošljite. 
 
V primeru, da v natisnjeni verziji zahtevka najdete napako, nas čim prej pokličite. Zahtevek vam 
bomo vrnili v urejanje, da ga boste lahko popravili in ponovno elektronsko poslali. 
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POMOČ PRI UPORABI PORTALA 

Če ima uporabnik: 
 

- dodatna vprašanja glede uporabe portala, 
- predloge ali posebne zahteve, 
- težave z dostopom do portala in njegovim delovanjem, 
- je pozabil geslo, 
- želi ukiniti ali spremeniti uporabniško ime, 

 
naj se obrne neposredno na sklad, najbolje kar na osebo, ki je vodila postopek izbire na razpisu 
in pripravo pogodbe. Kontaktne podatke dobi na pogodbi, splošne kontaktne podatke pa lahko 
najde tudi na spletni strani sklada: 
 
http://www.sklad-kadri.si/ 

http://www.sklad-kadri.si/

