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NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 2.del 

 
V Ljubljani, 24. 10. 2011 

 

1. Sem s.p. in samozaposlena, brez drugih zaposlenih. V letu 11/12 bi želela obiskati 4 
različna izobraževanja. Zanima me, ali lahko pridobim za vsako izobraževanje posebej  
max. 1000eur (oz dodeljen%) ali pa lahko pridobim max. le skupno 1000eur ne glede na to, 
na koliko izobraževanj grem, ker sem v podjetju sama? Izobraževanja bodo v skupni 
vrednosti stala cca. 6000eur. 

1000 € dobite na zaposlenega, ki se bo usposabljal v upravičenem obdobju JP UIZ 2011/2012.  
 

2. Vpišem lahko pod okence Predvideno število zaposlenih na izobraževanjih številko 4, 
ker bom na štirih  izobraževanjih? 

NE. V pišete samo enega zaposlenega, če se samo ta udeležuje izobraževanj. 
  

3. Pod točko 5. Splošna usposabljanja sem pri Tip prikrajšane skupine napisala PS-7, ker 
sem bila do ustanovitve podjetja v novembru 2011 prijavljena na Zavodu za zaposlovanje 
kot brezposelna oseba. Je prav tako? 

DA.  
 
 

4. Prosimo za inf. ali  se lahko sofinancira izobraževanje preizkusa usposobljenosti za varilca, 
kateri je zaposlen v našem podjetju. 

DA 
 

5. Oddali smo dokumentacijo, vendar brez potrdila DURS. Zanima me, kako naj ga potem 
naknadno pošljem na vaš naslov? 

Lahko ga pošljete : 
- po telefaksu št. 01 434 58 99 s spremnim besedilom za UIZ 2011/2012 
- po pošti na naslov sklada, kot ste poslali že prijavni obrazec 
- po e-pošti kot skeniran dokument 
- lahko ga prinesete na sklad v času uradnih ur   

 

6. Ali lahko moje matično podjetje iz Nemčije zaprosi za sofinanciranje izobraževanja za 
mene ? 

NE. Na to javno povabilo lahko oddajo ponudbe samo pravne osebe registrirane v Republiki 
Sloveniji. 
 

7. Ali lahko, v primeru pozitivnega odgovora, sam poiščem katerokoli organizacijo, ki 
organizira tečaje / izobraževanja ? 

DA. Sklad nima nobene liste, ki favorizira določene zunanje izvajalce usposabljanj.   
 

8. Mora biti ponujena vrednost izkoriščena v enem "kosu" ali lahko morda izberem dva tečaja, 
ki skupno dosegata ca. 1.000 EUR ? 

1000 EUR je namenjenih za posameznega zaposlenega, ki je udeležen na enem ali več 
usposabljanjih v upravičenem obdobju JP UIZ 2011/2012.  
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9. Ker družbenik in direktor ne more biti prijavljen iz drugega naslova me zanima ali se lahko 
prijavi na vaš razpis, da pridobi sredstva za usposabljanje sebe? 

Če direktor ni zaposlen v svojem podjetju, potem ni upravičen do usposabljanj po tem javnem 
povabilu. 
 

10. Pri 4. točki meril za izbor - znesek sredstev, namenjenih za usposabljanje na zaposlenega  
v letu 2010. Zanima me ali je potrebno upoštevati znesek plačanih vključitev ali je dovolj, 
da je ponudnik prejel račun do 31.12.2010, četudi je bil le-ta kasneje plačan. 

Upoštevati morate le plačana usposabljanja. 
 

11. Prosila bi vas, da mi napišete, kaj točno mora stranka dobiti od mene, če se želi potegovati 
za vaša sredstva. 

Dokumenti so: 
- Individualno potrdilo o zaključenem usposabljanju 
- Račun  
- Registracijo vašega podjetja o ustrezni dejavnosti po SKD (najmanj 85.590) 
- Program usposabljanja z urniki – urami  
- Veljaven cenik vaše ponudbe 
- Za najavo svojega usposabljanja mora posredovati točne podatke o usposabljanju in 

vsako spremembo javiti skladu pred začetkom usposabljanja 
- Vedeti morate, da v primeru izbora ponudnika, izvajamo s strani sklada nenapovedane 

kontrole na terenu. V primeru, da spremembe niso javljene na sklad oz. da se 
usposabljanje ne izvaja, stroški za aktivnost niso upravičeni. 
 

12. Zanima nas, če v prijavnem obrazcu na Javno povabilo lahko v točki 5 združimo različne 
jezikovne tečaje v eno postavko s splošnim nazivom jezikovni tečaji, za vsak posamezni 
tečaj pa vas, če bi prišlo do podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta, obvestimo o 
terminu in lokaciji usposabljanja.  

Odgovor je DA – postavka je lahko s splošnim nazivom. 
 

13. Med odgovori sem zasledila, da je potrebno usposabljanje in  strošek za usposabljanje 
vpisati v novo vrstico, ker se v večjem % sofinancira. Če to pomeni, da moramo imeti za 
isto usposabljanje potem izdana dva ločena računa – enega za udeležence, ki niso 
prikrajšani in drugega za prikrajšane ? 

Račun je eden in razdeljen tako, da dobite znesek na udeleženca.   
 

14. Ali je obisk sejma upravičen strošek? 
V principu NE. Lahko je upravičena vstopnica na sejem le, če se udeležite kakšnega seminarja, 
usposabljanja v okviru sejma. To dokazujete s potrdilom o udeležbi, ki ga izda zunanji izvajalec 
oz listo prisotnosti (izpolnjen obrazec sklada) in vstopnico.  
V okviru sejma niso upravičeni stroški stojnice podjetja, sestanki s partnerji, drugo. 
 

15. Kdaj bodo ponudniki prejeli odgovore? 
Tako kot piše v dokumentaciji. Predvidoma v 60 dneh po zaprtju javnega povabila 

16. Po prejetju pozitivnega odgovora se ponudnik, ki je bil izbran udeleži tečaja in verjetno že 
vnaprej založi svoja finančna sredstva. Kdaj se ta povrnejo in ali se zagotovo povrnejo 
enkrat, ko je ponudnik izbran na razpisu? 
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Izbran ponudnik ne zalaga sredstev, ampak plača izdane račune v upravičenem obdobju. V 
poročilih uveljavlja nastale stroške v upravičenem obdobju. O izplačilu upravičenih sredstev si 
preberite v vzorcu pogodbe – člen 8, predzadnji odstavek. 

 

17. Ali obveznost izvajalca iz 7. točke 6. člena Pogodbe o sofinanciranju projekta usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih 2011/2012 velja samo za usposabljanja pri delodajalcu ali tudi 
za odprta usposabljanja? 

Obveznosti navedene v pogodbi in navedeni točki 6.člena veljajo samo za usposabljanja pri 
delodajalcu. 

 

18. Ali se individualno učenje tujega jezika šteje med upravičene stroške? 
DA. Umestite ga pod sklop A. 

 

19. Zanima me, če so e-izobraževanja upravičena do sofinanciranja? 
E-izobraževanja so upravičena usposabljanja.  

 

20. Nisem zasledila definicije posrednih stroškov iz točke 2.2.2 iz Navodil... Prosim za 
definicijo. 

- Posredni stroški niso upravičen strošek. To so potni stroški (vse, kar se navaja v 
potnem nalogu), stroški gradiv, najemi predavalnice, stroški predavatelja (potni stroški, 
nočitve, drugo). 

- Drugi neposredni stroški so upravičen strošek. To so stroški izpitov, diplomskih nalog, 
priprava na NPK, drugo direktno vezano na usposabljanje. 

 

21. Če je team-building upravičen strošek, kakšna mora biti specifikacija računa in kaj je 
upravičen strošek. 

Upravičen strošek je le strošek usposabljanja. Ker traja to usposabljanje običajno 2 dni, ni 
upravičen strošek: nočitev, prehrana, stroški predavatelja, sodelovanje npr. družinskih članov, 
gradiva, drugo.  
Torej je upravičen strošek le teoretičen in praktičen del usposabljanja, kar mora biti razvidno iz 
specifikacije računa zunanjega izvajalca. 
 

22. Kdaj je točno rok za oddajo ponudbe na JP UIZ 2011? Pišem zato, ker je v dokumentaciji 
navedeno, da je na isti dan tudi odpiranje. 

Rok za zaprtje javnega povabila je 28.10.2011. In to je tudi rok za začetek odpiranja ponudb. 
Če boste oddajali ponudbo za vaše podjetje, potem vam svetujemo, da lahko na ta dan 
prinesete ponudbo direktno na sklad v času uradnih ur ali pa jo oddate na pošti priporočeno. 
Samo v teh primerih bo vaša ponudba z zadnjim datumom še veljavna in ustrezna.  
 
------------------------------------------------------ 
 
V Ljubljani, 5. 10. 2011 
 
 

23. Zanima  me ali je ponovno sistem »kdo prvi pride prvi melje«? 
NE. Po objavljenem  javnem povabilu  bo  uporabljenih več meril in se sredstva ne bodo delila 
na način »kdor prvi pride prvi melje«. Obravnavane in točkovane bodo vse vloge. Pregledovali 
pa bomo tudi izpolnjevanje pogojev. 
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24. Zanima me ali lahko tudi jaz sodelujem na omenjenem razpisu. Namreč, imam registriran 
popoldanski sp. Sama sem zaposlena redno v drugem podjetju, torej sem le 
samozaposlena za popoldanski čas. Drugih zaposelnih nimam.  

Kot SP s popoldansko obrtjo se ne morete prijaviti, ker ste zaposlena v drugem podjetju. 
Eventualno se lahko prijavi podjetje, kjer ste redno zaposlena in če je to podjetje pravna oseba 
zasebnega prava. 
 

25. Glede objavljenega Javnega povabila za izvedbo projekta "Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih 2011/2012", vas prosimo za pojasnilo glede točke 4.2 in 4.3, in sicer nas 
zanima ali v točki 4.3 označimo "nikoli ni kandidiral ali nikoli ni bil izbran", v primeru, da smo 
sredstva prejeli pred letom 2006, saj v točki 4.2 razpisa iz leta 2005 ni zapisanega (Ur. l. 
RS št. 62/05, 67/05). 

Označite: "nikoli ni kandidiral ali nikoli ni bil izbran", če ste sredstva prejeli samo pred letom 
2006. 
 

26. Zanima me ali spada pod »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v letu 2011/2012« 
tudi team bulding. 

DA, umestite ga lahko med posebna usposabljanja – sklop B. 
 

27. Zanima me, če lahko prijavimo na ta projekt tudi šolajoče ob delu in če je to lahko samo za 
to šolsko leto ali za celotni čas študija? Koga lahko prijavimo, samo tiste, ki so začeli s 
šolanjem to šolsko leto ali vse, ki se že šolajo 

Na to javno povabilo lahko prijavite zaposlene vašega podjetja, ki opravljajo študij ob delu, in to 
za šolsko leto 2011/2012. Vendar je treba paziti, ker so upravičeni stroški in izdatki le tisti, ki so 
nastali in bili plačani v upravičenem obdobju. To je od izdaje obvestila o izboru ponudnika in do 
najpozneje 20. 9. 2012. Za naslednji letnik se bo podjetje lahko prijavilo – oddajalo ponudbo, 
naslednje leto, ko bodo upravičeni stroški za šolsko leto 2012/2013. 
 

28. Sem samostojna podjetnica in sem letos dobila subvencijo za odprtje samostojnega 
podjetja s strani Zavoda za zaposlovanje. To ni povezano z izobraževanjem. Ali se lahko 
vseeno prijavim na razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje? 

Lahko se prijavite, če ste samozaposlena in nimate druge pogodbe o zaposlitvi. 
 

29. Ali bodo predmet sofinanciranja tudi stroški udeležbe zaposlenih na raznih seminarjih? Če 
da, sklepamo, da to spada v sklop B? 

DA. V tip 6. V vsakem primeru pa morate vedeti, kakšna je vsebina seminarja. Če gre za 
seminar iz npr. angleškega jezika ali računalniških znanj, lahko usposabljanje vpišete pod     
sklop A. 
 

30. Ali se lahko kot upravičen strošek šteje usposabljanje za požarno varnost? 
Požarna varnost NI upravičen strošek. 

31. Ali se  med upravičene stroške usposabljanja v okviru razpisa štejejo tudi usposabljanja oz. 
izobraževanja iz drugih držav npr. Švica, ki ni v EU ? 

NE 

32. Merilo št. 2: ali se upošteva sofinanciranje usposabljanja v sklopu Zakona ob delnem 
povračilu nadomestila plače (Ur.l. 42/2009)? 

NE. Upoštevajo se samo navedeni 3 projekti.  
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33. V prijavni obrazec je potrebno napisati v merilu št. 4 znesek sredstev, ki smo jih namenili za 
usposabljanje in izobraževanje na zaposlenega v preteklem letu. Ali to pomeni na splošno 
naša sredstva ali sredstva ki/če smo jih pridobili na prejšnjih razpisih? 

Tu gre za vsa sredstva – vaša in pridobljena na prejšnjih razpisih. 
 

34. Merilo št. 5: ali prav razumemo, da se tu upošteva % povečanja št. zaposlenih na datum 
31.12.2010 v primerjavi z 31.12.2008? 

Izračun naredite  glede na povprečje zaposlenih za vsako leto posebej.   
 

35. Pod merilo št. 5: V tabeli je potrebno vpisati tudi, ali gre za prikrajšane delavce. Zanima 
nas, ali moramo v skupinah, kjer bi bili na izobraževanju tudi prikrajšani delavci, njih voditi 
ločeno (posebna vrstica) ali združimo vse v eno in naredimo oznako npr. PS2  

Npr.: Na osnovni tečaj angleščine bi prijavili 6 udeležencev, od teh sta dva iz skupine PS2, 
ostali pa ne. Ali moramo za ta dva prikazati podatke v posebni vrstici, ostale štiri pa posebej, 
ali lahko vse združimo v eno in dodamo oznako PS2.    

Prikrajšane delavce pišete v svojo vrstico, ker je višina sofinanciranja zanje 10 % višja. 
 

36. Merilo št. 8: Ali je mišljeno pri št. zaposlenih… samo status redno zaposlenega ali se tu 
zraven vštevajo tudi pogodbena, honorarna, študentska dela? 

Mišljeno je število zaposlenih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi po ZDR. Študentsko, 
honorarno, pogodbeno delo  ni vključeno… 
 

37. Naše podjetje je bilo ustanovljeno julija 2010, prve zaposlitve so bile s 1.1.2011…. kako je 
v tem primeru z navajanjem št. zaposlenih?…. oz. ali lahko kandidiramo na tem razpisu? 

Vaše podjetje lahko kandidira na povabilo tudi, če je bilo  ustanovljeno v letu 2010. Ne bo pa 
mogoče vaše ponudbe ocenjevati po tem merilu (oz. ne boste prejeli točk po tem merilu), ker  ne 
bo izkazano povečanje števila zaposlenih oz. zmanjšanja.  
 

38. Cena študija je cca. 3000 €. Kot malo podjetje smo upravičeni do sofinanciranja 80% 
(seveda če smo izbrani). V razpisu pa sem zasledila, da lahko podjetje za eno osebo 
pridobi največ 1000€. Do katere višine smo v tem primeru upravičeni?  

Največ do 1000 € na zaposlenega, ki je na usposabljanjih v obdobju JP UIZ 2011/2012. Torej, 
če ima podjetje 10 zaposlenih in bo samo 5 zaposlenih na usposabljanjih v obdobju javnega 
povabila, lahko dobi podjetje do največ 1000 € na osebo – oz. do največ 5000 € za 5 oseb. 
 

39. Se lahko podjetje prijavi na razpis, hkrati pa je tudi samo ponudnik izobraževanj? 
NE 
 

40. Če prav razumem se sofinancira delodajalca (gre za povračilo stroškov delodajalcu od 25-
55 % stroškov brez ddv)?  

Ker gre pri vas za podjetje, se sofinancira projekt delodajalca za usposabljanja zaposlenih v 
podjetju z različnim % sofinanciranja glede na opis usposabljanj v posameznem sklopu.  
 

41. Zanima me ali Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011/2012 - UIZ 2011/2012 (117. JP) velja tudi za javne 
uslužbence? 

NE. Kot upravičeni ponudnik lahko nastopa le PRAVNA, FIZIČNA ALI DRUGA OSEBA 
ZASEBNEGA PRAVA  s svojimi zaposlenimi. 
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42. Ali lahko vključimo med izobraževanja tudi izobraževanje naših računovodij? 
V usposabljanje lahko vključite tudi računovodje, ki so pri vas zaposleni po pogodbi o zaposlitvi 
po ZGD. Če imate zunanje računovodstvo – računovodje, teh ne morete vključiti v 
 usposabljanje. 
 

43. Kakšne konference in simpoziji pridejo v poštev? 
Kakršnekoli konference (IT …….) kakršnikoli  simpoziji…… 
 

44. Ali lahko navedemo tudi praktična izobraževanja (npr. za stroje)? 
Velja tudi za praktična usposabljanja na strojih.  V primeru, da gre za nakup stroja  in potem za 
usposabljanje na teh strojih, mora biti delež stroška za usposabljanje na računu razviden iz 
računa. 
 

45. Smo javni zavod. Ali se lahko prijavimo na razpis za program ''usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011/2012? 

NE 
 

46. Če se udeleženec posebnega usposabljanja udeleži posveta, strokovne konference ali 
simpozija – je tudi potrebno, da te dogodke izvaja zunanja organizacija, ki ima registrirano 
izobraževalno dejavnost v RS oz. ima izobraževanje vključeno v svoj ustanovni akt?  

Da, potrebno je, da je zunanja organizacija registrirana za usposabljanje (najmanj 85.590 - 
drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje) oziroma ima dejavnost 
usposabljanja oziroma izobraževanja vključeno v svoj ustanovni akt (pogodbo o ustanovitvi 
družbe,  statut….). 
 

47. Ali se lahko udeleženec udeleži strokovne konference v drugi državi? Težava je namreč v 
tem, da v Sloveniji za področje fotovoltaike ni ravno veliko predavanj in konferenc, ker je 
slovenski fotovoltaični trg še zelo mlad. 

DA. Zaposleni se lahko usposabljanja udeležijo tudi v tujini, vendar le v državah EU. 
 

48. Ali podjetje lahko v prijavi navede stroške izobraževanja v tekočem šolskem letu, ki so 
nastali pred objavo rezultatov razpisa?  

Ponudnik lahko v UIZ 2011/2012 prijavi stroške izobraževanj, vendar le tiste, ki bodo nastali in 
bili plačani v upravičenem obdobju – glej točko 11 javnega povabila. 
 

49. Dokončanje srednješolskega izobraževanja:  spada pod program splošnega izobraževanja. 
Kakšne dokumente točno moramo priložiti, če želimo prijaviti izobraževanje za dokončanje 
srednje šole (kopija spričevala, kakšen overjen dokument?) 

K oddaji ponudbe ne prilagajte ničesar drugega kot prijavni obrazec popolnoma izpolnjen in če 
želite, potrdilo DURS – glej točko 9 prijavnega obrazca. 
Za to stopnjo izobrazbe se zaposleni eventualno se lahko prijavi tudi kot fizična oseba na 
skladov drug razpis »Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja/ZIP«, in to do 2013. Več 
informacij na telefonu 01 434 10 92.   
 

50. Zanima me samo, če javno povabilo velja tudi za izobraževanja, ki so bila že izvedena in 
plačana v letu 2011 ali samo za izobraževanja, ki se bodo zgodila v prihodnje do 
septembra 2012? 

Noben strošek za nazaj NI upravičen. 
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51. Ali je zasebni zavod (ustanovitelja sta društvo in drug zasebni zavod) upravičen prijavitelj. 
Zasebni zavod je upravičen ponudnik.  
 

52. Ker nisem čisto prepričana ali so upravičeni stroški od datuma razpisa 28.9. 2011, vam 
prosim za pojasnilo. 

Upravičeni stroški so od izdaje obvestila o izboru ponudnika – to je šele, ko bodo vsi projekti 
pregledani, ocenjeni in rangirani, bomo začeli izbranim ponudnikom pošiljati omenjena obvestila. 
Torej so upravičeni stroški šele od takrat – več informacij o stroških in rokih najdete  v točkah 11 
in 12 v javnem povabilu.  
 

53. Ali mora biti oseba zaposlena za nedoločen čas ali je lahko za določen čas? 
Zaposleni mora biti zaposlen s pogodbo o zaposlitvi – za nedoločen čas, določen čas, skrajšan 
delovni čas, poln delovni čas. V primeru, da je delavec zaposlen za skrajšan delovni čas, ne 
sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi po ZDR pri drugem delodajalcu. Odpadejo študenti, 
pogodbeni delavci (avtorske in podjemne pogodbe) 
 

54. V Navodilih za ponudnike je v točki 4.4. zapisano, da znesek lahko vključuje zgolj stroške 
šolnin, kotizacij in drugih neposrednih stroškov usposabljanj. V stroške ne smejo biti 
vključeni potni stroški, dnevnice, nočitve in podobni. Prosim, da pojasnite, kaj se na podlagi 
zapisanega uvršča med neposredne stroške usposabljanja.  

V primeru izobraževanj v tujini se letalske vozovnice ter nočitve uvršča med neposredne 
stroške usposabljanja, kot razumemo iz navodil, se teh stroškov ne sme upoštevati. Ali 
ločujete med potnimi stroški za izobraževanja v Sloveniji (kot neupravičeni stroški) in 
izobraževanji v tujini? 

Nobeni potni stroški za zaposlene kot tudi predavatelje niso upravičen strošek – v potni strošek 
se šteje: kilometrina, vozovnice in ostala potrdila (vlak, bus, avion, taksi, LPP, cestnina, 
parkirnina, vinjete v tujini), nočitve, dnevnice. Za obravnavo upravičenih stroškov ni nobenih 
razlik med usposabljanji v Sloveniji ali v tujini. 
 

55. Zanima me, ali se na javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011/2012 - UIZ 2011/2012 (117. JP) lahko prijavijo tudi javni 
zdravstveni zavodi. 

NE 
 

56. Zanima me, če so kakšne omejitve za javna podjetja? 
Javna podjetja, zavodi, ustanove,.... niso upravičen ponudnik. 
 

57. Ali lahko pri stroških tečaja angleškega jezika prijavimo stroške po avtorski pogodbi ?  
NE.  Zunanji izvajalec mora biti pravna oseba in ne fizična oseba. Tako mora imeti tudi ustrezno 
registracijo dejavnosti. Po SKD je to najmanj 85.590.   
 

58. Sem lastnik, direktor in edini zaposleni v podjetju. Ali lahko kandidiram na razpisu? 
DA, če niste zaposleni drugje s pogodbo o zaposlitvi po ZDR pri drugem delodajalcu.  
 

59. Za ponudnika se smatra vsak delodajalec, ki želi na usposabljanje nasloviti svoje 
zaposlene, drži? 

DA 
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60. Glede upravičenih stroškov izvedbe projekta me zanima, ali to pomeni, da mora bit račun 
izdan ali plačan po obvestilu sklada o odobritvi sredstev.  

To pomeni, da mora biti račun izdan in plačan v upravičenem obdobju, to je po izdaji obvestila o 
izboru ponudnika ter usposabljanje začeto in končano v upravičenem obdobju.  
 

61. Kako je v primeru, če se usposabljanja pričnejo pred obvestilom sklada o odobritvi 
sredstev, račun pa je potem izdan/plačan po tem? 

Predčasen začetek usposabljanja je upravičen le v primeru izobraževanja, ki sodi v sklop A – 
splošna usposabljanja, ker je udeleženec – zaposleni – vezan na pogoj opravljanja izpitov oz. 
drugih obveznosti. Pri ostalih usposabljanjih je tako, da se morajo začeti in končati v 
upravičenem obdobju. 
 

62. Ali lahko pravna oz. fizična oseba z dejavnostjo ta  sredstva sofinanciranja pridobi  tudi za 
izobraževanje visokošolskega študija zaposlenih oseb. 

Če ste zaposlena, mora po tem javnem povabilu ponudbo oddati vaš delodajalec, delodajalec 
mora plačati usposabljanje in po zaključenem usposabljanju predložiti ustrezna dokazila. V 120 
dneh od potrditve zahtevka za sofinanciranje, ki ga opravi sklad, delodajalec prejme znesek 
upravičenih stroškov. 
 

63. Delam preko s.p. Zdaj bi se rada prijavila na razpis, zanima pa me, katera potrdila naj 
dodam k prijavi in kje naj za njih zaprosim, da bo prijava hitreje obravnavana. 

Za to javno povabilo oddate samo popolno izpolnjen prijavni obrazec. Če želite, lahko dodate 
tudi potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ga dobite na vašem Davčnem uradu.  
 

64. Zanima me, če je ta subvencija možna samo za redno zaposlene ali je možno, da jo dobijo 
tudi študentje, na primer za tečaje tujih jezikov. 

Govorimo o sofinanciranju projektov izbranih ponudnikov in ne o subvencijah. Sofinancirajo se 
usposabljanja izključno zaposlenih oseb s pogodbo o zaposlitvi po ZDR. 
 

65. Ali je dovolj, če se v prijavni obrazec pod ime posebnega usposabljanja navede le posvet, seminar 

ali delavnica npr. delavnica s področja prodaje (ali pa je potreben točen naziv seminarja, 
kar je težko navesti za celo leto vnaprej)? 

V prijavni obrazec lahko navedete pod ime posebnega usposabljanja le posvet, seminar ali 
delavnica,... 

 

66. Ali se navedejo samo vrste usposabljanj, tip in stroški ne pa tudi število planiranih 
udeležencev? 

Števila udeležencev na posameznem usposabljanju ne zahtevamo nikjer. 
 

67. Ali so usposabljanja za varno delo s plinskimi napravami in usposabljanje elektrikarjev iz 
varnosti in zdravja pri delu upravičena ali ne? 

So upravičena usposabljanja. 
 

68. Kaj priložiti, če na DURS ne izdajo potrdila o poravnanih obveznostih? 
Obvezna je oddaja samo prijavnega obrazca. Za potrdilo DURS lahko zaprosimo tudi s sklada, 
in to po uradni dolžnosti. V primeru, da nimate poravnanih obveznosti davkov in prispevkov, 
DURS potrdila ne izda oz. nas o tem obvesti. Sklad vam vašo ponudbo nato zavrne.  
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69. Ali je treba prikrajšanega delavca posebej vpisat v svojo vrstico pri okvirni napovedi 
usposabljanj? 

DA. 
 

70. Kako napovedati usposabljanje, če še ni razpisano – npr. medicinski seminarji,….? 
Tako, kot ste ga predvideli kot vsebino v internih listinah (strategija, načrt, letni plan, zapisnik, 
drugo) v zvezi z razvojem kadrov za leto 2011 oz. 2012. Predlagamo splošni naziv vsebine. 
 

71. Kaj narediti, če se v prijavnem obrazcu – načrt stroškov – prikaže  presežek zaprošenih 
sredstev? 

Treba je zmanjšati stroške usposabljanj (zmanjšati število usposabljanj ali zneske usposabljanj).  
 

72. Ali pridejo v poštev tudi interna izobraževanja? 
Interna usposabljanja niso upravičen strošek. 
 

73. Ali lahko izobražuje zaposlen v našem podjetju svoje sodelavce, nima pa nikakršnega s.p 
registriranega? 

Pri tem gre za interno usposabljanje in ni upravičen strošek. 
 

74. Celoletni tečaj tujega jezika. Kaj je upravičen strošek? 
Upravičen strošek je samo tisti strošek, ki je prikazan v upravičenem obdobju – toč. 11 javnega 
povabila.  
 

75. Smo d.o.o. in imamo samo enega redno zaposlenega, ostali ki so v podjetju, delajo za nas 
preko svojih s.p-jev. Ali se lahko tudi oni usposabljajo. 

NE, ker z vašim podjetjem nimajo sklenjenih pogodb o zaposlitvi po ZDR. Če se boste prijavili, 
se lahko sofinancira le usposabljanje 1 vašega zaposlenega delavca. 
 

76. Ali je možno sofinanciranje mojstrskega izpita?  
DA. 
 

77. Ali je možno sofinanciranje izpita ZUP?  
DA.  
 

78. Ali je možno sofinanciranje certificiranja, ki jih izvajajo različne zbornice in druge institucije 
na vsakih nekaj let? (npr. varjenje,…) 

DA.  
 

79. Ali je možno sofinanciranje izpita za viličarja, kamiona? 
DA, za oba. 
 

80. Zakaj se ne moremo tudi mi, ki smo sofinancirani iz proračuna, prijaviti? 
Ker javno povabilo NI namenjeno pravnim osebam javnega prava. 
 

81. Zaposleni gredo na konferenco v tujino. Zakaj ni upravičen strošek tudi nočitev in pot do 
tja? 

Ker sredstva tega javnega povabila niso namenjena sofinanciranju nobenim potnih stroškov. 
 

82. Za šolnine je definiran tudi strokovni magisterij. Ali je upravičeni strošek tudi znanstveni 
magisterij?  
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NE 
 

83. Imamo dva sodelavca, ki opravljata doktorat – 3. Stopnja. Ali lahko upoštevamo šolnino 
tudi teh sodelavcev? Oziroma zanima nas, ker ne gre za mlade raziskovalce ali bo skozi 
kakšen drugi razpis namenjena sredstva tudi za doktorske študije, kar je tudi smiselno, saj 
je prioriteta povezovanje med gospodarstvom in akademsko sfero. 

Podiplomski študiji, kamor sodi tudi doktorat, ni upravičen strošek. Predlagamo, da se za 
sofinanciranje tega študija obrnete na Ministrstvo za visoko šolstvo. 
 

84. Razpis dovoljuje na eno osebo največ 1000 EUR sredstev za sofinanciranje. To pomeni, da 
se lahko ena oseba udeleži več izobraževanj, vendar se ji prizna od vsega skupaj največ 
1000 EUR sredstev? 

DA 
 

85. Ali lahko kandidiramo na razpisu »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 
kljub temu, da glede na trenutno  težko finančno situacijo, nimamo poravnanih vseh davkov 
in prispevkov. 

NE 
 
 
 


