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V Ljubljani, avgust 2012 

Projekt : USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2011/2012 (UIZ 2011/2012) 

Priprava Zahtevkov za sofinanciranje / ZZS:  Dodatna navodila za poročanje 

 

I. DODATNI NAVODILA  

1. Način poročanja:  

Pri vsakem zahtevku je obvezno pisno in elektronsko poročanje. 

- Pisno: Izvajalec mora poslati ZZS s poročilom z vsemi dokazili po pošti, najbolje 

priporočeno. Za pravilno in pravočasno oddajo se upošteva oddaja vse potrebne 

dokumentacije v pravilno označeni kuverti priporočeno na pošti ali osebno na skladu v času 

uradnih ur najkasneje na zadnji dan roka za poročanje. Npr.  30. 6. 2012 oz. 30. 9. 2012.     

- Elektronsko: Izvajalec izpolni vse zahtevane podatke v portalu za vsakega udeleženca, 

ustrezno spremeni status v »poslano« in natisne dva pripadajoča dokumenta: ZZS in 

Poročilo o izvedenih aktivnostih z udeleženci. Oba dokumenta sta del pisnega poročila, ki ju 

je treba poslati z ostalimi prilogami na sklad. 

Ukrep sklada 1: Če izvajalec poroča samo elektronsko, se ga pozove k dopolnitvi.  

Ukrep sklada 2: Če izvajalec poroča elektronsko v roku, pisno dokumentacijo pa pošlje po roku, 

je tako poročanje neustrezno. Sklad poročila ne upošteva, izvajalec pa je pozvan, da od 

zahtevka odstopi le v primeru, ko gre za zadnji rok. Če izvajalec s poročanjem zamudi zadnji 

roku, so sredstva izgubljena.    

- Poziv za dopolnitev: izvajalec mora upoštevati roke tudi pri pripravi dopolnitev. V  kolikor 

ima težave s pripravo dopolnitev, mora sklad obvestiti in se dogovoriti za podaljšanje roka.  

Za popravke v aplikaciji mora izvajalec kontaktirati sklad, da se mu spremeni status na 

portalu v status, ki omogoči urejanje podatkov.  

Ukrep sklada: V primeru nespoštovanja rokov, sklad lahko zahtevek zavrne. 

2. Zahtevek za sofinanciranje / ZZS 

- ZZS s poročilom mora biti pravočasno vpisan elektronsko (upošteva se dan roka za oddajo),   

pisni del pa oddan pravočasno na pošti oz dostavljen osebno na sklad. Pri priporočeni 

pošiljki se upošteva datum oddaje pošiljke na pošti, pri oddaji navadne pošiljke pa se 

upošteva datum prejema pošiljke na sklad. Enako velja tudi za osebno oddajo pošiljke na 

skladu v uradnih urah sklada. Izvajalec lahko odda v enem roku za poročanje samo en ZZS 

za vse aktivnosti in za vse vključene zaposlene.  

Ukrep sklada 1: Če izvajalec tega ne upošteva in pride zahtevek na sklad prepozno, se 

izvajalca pozove, da odstopi od zahtevka in prenese aktivnosti v poročilo naslednjega zahtevka. 

V primeru, da je zahtevek za zadnji rok oddan prepozno, sklad ZZS zavrne, sredstva pa so 

izgubljena. 
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Ukrep sklada 2:. V primeru, da izvajalec odda več zahtevkov, jih sklad ne bo pregledal in bo 

izvajalcu takoj poslal Poziv za dopolnitev. Izvajalec bo moral združiti vse ZZS v enega in s tem 

tudi aktivnosti z udeleženci. Ker skladov portal ISS ne omogoča spajanja elektronskih zapisov, je 

lahko za izvajalca to zelo zamudno. 

- Vsi podatki o izvedenih aktivnostih in udeležencih morajo biti skladni z napovedmi, ki jih je 

izvajalec pravočasno vpisal po elektronski poti v portal. 

Ukrep sklada 1: če napovedi niso bile pravočasno poslane na sklad, se aktivnosti ne upošteva 

pri upravičenih stroških in se izvajalec pozove k odstranitvi aktivnosti z udeleženci iz ZZS.   

Ukrep sklada 2: če so med napovedmi in realnim poročanjem v ZZS ugotovljena neskladja v 

nazivih usposabljanj, številu udeležencev, zneskih, drugem, se izvajalec pozove k pojasnitvi 

stanja oz. v nadaljevanju k odstranitvi neustreznih aktivnosti, za katere izvajalec ni posredoval 

informacije o spremembah, kar je po pogodbi dolžan storiti (pogodba: člen 6 – točka 3). 

- Obdobje poročanja v ZZS izvajalec vpiše, kot sledi: 

o Pri roku 30. 6. 2012 je obdobje: od 2.2.2012 do 30.6.2012 

o Pri roku 30. 9. 2012 je obdobje: od 2.2.2012 do 30.9.2012  

Ukrep sklada: izvajalec se pozove k dopolnitvi. Tu gre samo za elektronski popravek. Če 

izvajalec nima drugih pomanjkljivosti v ZZS in poročilu, mu ni treba pošiljati dodatnih listin in se 

zadeva zaključi z Uradnim zaznamkom svetovalca na skladu, da je ZZS usklajen.  

3. Elektronsko vpisovanje 

NAPOVEDI: 

- Pri vpisovanju napovedi usposabljanj je treba upoštevati pravi rok. Usposabljanje mora biti 

napovedano v portal vsaj 3 delovne dni pred izvedbo; npr. napoved ČET, izvedba TOR, če ni 

nobenega praznika vmes! 

Ukrep sklada: 

V primeru, da portal zaradi tehničnih težav ni operativen, mora izvajalec napovedati v roku 

usposabljanje po stari poti z izpolnjenim obrazcem, ki ga pošlje na e-naslov uiz@sklad-kadri.si v 

zadevi pa označiti: napoved + "Naziv izvajalca". Obrazec za napovedi je še zmerom na voljo na 

spletnih straneh sklada1 

ZAHTEVEK IN POROČILO: 
 

Pri elektronskem vpisovanju napovedi in Zahtevka je potrebna uporaba Navodila za uporabo 
portala ISS. Priročnik najdete na portalu in na spletnih straneh sklada – opomba 1 

                                                           
1 http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-

programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011-1/  

 

mailto:uiz@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011-1/
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- Zahtevek se izpiše samostojno in ga izvajalec samo opremi s podpisom zakonitega 
zastopnika ali odgovorne osebe ter žigom, če posluje z njim (zapisano v ustanovnem aktu 
izvajalca!). V primeru, da izvajalec ne posluje z žigom, je treba na zahtevanem mestu za žig 
dokument označiti, da izvajalec »ne posluje z žigom«. 

Ukrep sklada: če dokument ZZS ni označen po zahtevah, se izvajalec pozove k dopolnitvi. 

Na dokumentu »Poročilo o izvedenih aktivnostih z udeleženci« so najpogostejše napake: 

Stolpci v poročilu Napaka Priprava popravka 

Stolpec 3 - EMŠO Narobe vpis  Nov vpis podatka 

Stolpec 6 – Naziv 

usposabljanja 

Ni skladen z nazivi v dokazilih – 

računu ali potrdilu o opravljeni 

aktivnosti 

1. Pisna obrazložitev – pojasnilo  

2. Če je pojasnilo neustrezno, je 

treba aktivnost z udeleženci iz 

poročila izločiti   

Stolpec 7 – Sklop 

usposabljanja 

Ni skladen z usposabljanji 

navedenimi v prijavnem obrazcu 

Popravek podatka 

Stolpec 8 – Tip 

usposabljanja 

Neskladje z vsebino usposabljanj Popravek podatka skladno s spodaj 

navedeno tabelo *1 

Stolpec 9 – Naziv 

izvajalca 

Naveden izvajalec pogodbe Vnesti zunanjega izvajalca, ki je 

uspos. izvajal – podatek z računa 

Stolpec 10 – 

Matična številka 

1. Navedena matična številka  

izvajalca pogodbe 

 

2. Zunanji izvajalec je tuj in nima 

matične številke 

1. Vnesti matično številko zunanjega 

izvajalca, ki je izvajal 

usposabljanje 

2. Vnesti 5 enic – 11111  

Stolpec 11 – 

Številka računa  

Naveden TRR izvajalca pogodbe Številka mora biti vpisana kot je 

navedeno na računu.  

(npr. R 030-12/2012-a) 

Stolpec12 – Znesek 

na računu 

Naveden neskladen znesek z 

zneskom na računu: 

- Zaokrožen znesek – torej brez 

centov, če na računu so 

- Znesek z DDV 

- Znesek brez obračunanih 

popustov, če so ti razvidni  

Popravek podatka. 

 

- Vnos pravega in popolnega 

zneska s centi 

- Vnos zneska brez DDV 

- Vnos zneska z že obračunanim 

popustom brez DDV   

Stolpec 13 – Število 

udeležencev 

Neskladno z napovedjo in brez 

obrazložitve pri oddani 

dokumentaciji 

Pisna obrazložitev – pojasnilo (npr. 

manjkajoči zaradi nujnih delovnih 

obveznosti ali bolezni ali opravičljivo 

drugo stanje) 

 

Stolpec 14 – Stopnja 

izobrazbe 

Neskladna s klasifikacijo ISCED Nov vpis.  

Popravek podatka skladno s spodaj 

navedeno tabelo *2 
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Stolpec 15 in stolpec 

18 – Kategorija 

prikrajšanih delavcev 

Neskladna s tabelo v navodilih in s 

podatki v stolpcu 18   

Uskladiti podatke 

Popravek podatka skladno s spodaj 

navedeno tabelo *3 

 

*1 – Posebna usposabljanja  

Legenda posebnih usposabljanj za izpolnjevanje tabele  

 

- TIP 1 Usposabljanja za uporabo naprav, strojev ali pristopov ponudnika ene blagovne znamke;  

- TIP 2 Usposabljanja za uporabo računalniških programov, pripravljenih za podjetje delodajalca;  

- TIP 3 Usposabljanja, pripravljena za podjetja oz. delojemalce za vodenje podjetij, za vodenje projektov 

izključno za tega delodajalca;  

- TIP 4 Usposabljanja, ki so pripravljena za eno samo podjetje/za delojemalce v enem samem podjetju, razen 

če gre za pridobivanje splošnih znanj;  

- TIP 5 Usposabljanja namenjena managerjem  

- TIP 6 Udeležbo na posvetu, strokovni konferenci ali simpoziju;  

- TIP 7 Druga usposabljanja, ki niso zajeta v definiciji splošnih usposabljanj  

 

*2 - Klasifikacija ISCED - Legenda : 

ISCED 1 – nedokončana OŠ (oz. primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja)  
ISCED 2 – končana OŠ (oz. nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja)  
ISCED 3 – končana srednja šola: poklicna, strokovna ali splošna šola (oz. višje sekundarno izobraževanje)  
ISCED 4 – končan maturitetni tečaj, poklicni tečaj ali opravljen mojstrski izpit (oz. posekundarno predterciarno 
izobraževanje)  
ISCED 5 – končana višja šola, visoka šola, fakulteta ali akademija, bolonjski diplomant, specializacija, 
strokovni magisterij (oz. prva raven terciarnega izobraževanja, ki se ne konča z najzahtevnejšo visokošolsko 
kvalifikacijo)  
ISCED 6 – končan doktorski študij in pridobljen naziv doktor znanosti – naziv magister znanosti oziroma 

umetnosti (oz. druga raven terciarnega izobraževanja, ki se konča z najzahtevnejšo visokošolsko 

kvalifikacijo) 

 
*3 – Kategorija prikrajšanih zaposlenih  
– Legenda skupin prikrajšanih delavcev z oznakami (velja za splošna in posebna usposabljanja)  
 
- PS 1 – v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve;  

- PS 2 – nima dokončane srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja (ISCED 3, oz. 5. stopnje 
izobrazbe);  

- PS 3 – je starejša od 50 let;  

- PS 4 – živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov;  

- PS 5 – je član etnične manjšine v državi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno 
usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča možnosti dostopa do redne zaposlitve;  

- PS 6 – dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od 
povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici in spada 
v skupino, ki je zastopana v manjšem številu;  

- PS 7 – je resno prikrajšani delavec (to pomeni vsako osebo, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več 
nezaposlena);  

- PS 8 – je „invalid“, oseba, katere invalidnost je priznana z državno zakonodajo, ali ima priznano omejitev, 
ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar.  

 

4. Listine 

Za vse listine velja, da izvajalec pošilja kopije originalov. Kopije morajo biti čitljive in z vsemi 

sestavinami, ki jih imajo originali. Slabe in nečitljive kopije sklad ne obravnava in jih mora 

izvajalec nadomestiti z novimi kopijami. 
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- Račun-predračun: Obvezna priloga poročila je račun. Če izvajalec odda samo predračun, to 

ni dovolj. V primeru da se v potrdilu o plačilu računa nahaja podatek o referenci plačila npr. 

»Plačilo po predračunu« ali pa samo referenčna številka predračuna, je obvezno dodat k 

dokazilom tudi predračun.  Če je na računu 1 znesek za več aktivnosti, mora izvajalec 

pridobiti od zunanjega izvajalca specifikacijo računa. Pripis na dokazilu je lahko izpisan 

ročno. Nato ga je treba opremiti še z žigom, podpisom ali parafo osebe, ki pripravlja 

dokumentacijo.   

Ukrep sklada: sklad pozove izvajalca k dopolnitvi ZZS, če je iz dokazil razvidno, da predračun 

obstaja. 

- Dokazilo o plačilu: Je obvezno dokazilo dokumentacije za poročanje. To dokazilo mora 

imeti jasno napisan zaznamek, da je bilo plačilo izvršeno. Nobeno dokazilo, ki ima zapisano, 

da je »status v izvrševanju«, da »bo banka izvršila plačilo xx dne….«, drugo, ni in ne bo 

upoštevano. Če je na dokazilu 1 znesek, s katerim je poravnanih več računov, mora 

izvajalec dokazilo dopolniti – lahko ročno dopiše – s specifikacijo računa. Razvidne morajo 

biti številke računov in pripadajoči zneski. Pripis na dokazilu je treba opremiti z žigom, 

podpisom ali parafo osebe, ki pripravlja dokumentacijo.  Ni potrebno dodajati nobenih drugih 

potrdil, če tega izrecno ne zahteva sklad. 

Ukrep sklada: poziv za dopolnitev 

- Potrdilo o uspešnem zaključku usposabljanja: Je obvezno dokazilo dokumentacije za 

poročanje. Potrdilo (certifikat, diploma, atest…..) mora imeti vse sestavine potrdila. Izdati ga 

mora izključno zunanji izvajalec, imeti mora glavo in nogo, logotip zunanjega izvajalca. 

Vsebovati mora ime in priimek udeleženca, obdobje usposabljanja ali datume usposabljanj in 

Naziv usposabljanja, ki mora biti skladen z naslovom na računu. Lahko vsebuje še ime 

predavatelja, naslove pod-tem. Mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani odgovornih 

zunanjega izvajalca. Dokazilo mora biti individualne narave, in to za vsakega udeleženca 

posebej. Skupinska potrdila niso ustrezno dokazilo in jih sklad ne bo upošteval. Lista 

prisotnosti je dokazilo samo izjemoma (glej pogodbo – 6. Člen – 8. Točka). Lahko je priloga v 

primerih npr. velikih dogodkov (konference, kongresi….).  Na kopiji potrdila se morajo videti 

vse sestavine potrdila.  

Ukrep sklada: poziv za dopolnitev. 

- Zunanji izvajalec: le-ta mora biti ustrezno registriran. Po SKD je to najmanj kategorija 

85.590. Klasifikacija 85.600 ni ustrezna registracija in sklad ne bo priznal stroškov aktivnosti 

zunanjega izvajalca z registracijo 85.600. Sklad preverja vse zunanje izvajalce. 

Ukrep sklada: izvajalca se pozove k dopolnitvi ZZS. V primerih, ko sklad ugotovi, da zunanji 

izvajalec ni ustrezno registriran in izvajalec pogodbe ne more pridobiti ustreznih dokazil, mora 

izvajalec pogodbe aktivnost z udeleženci izločiti iz poročanja.  

- Priprava dokumentacije: način priprave dokumentacije, ki jo izvajalec pošilja skladu kot 

dokazila za vsako aktivnost, mora ustrezati navodilom. Priročnik »Navodila« se nahaja na 

spletnih straneh sklada – glej opomba 1 

 

Ukrep sklada: izvajalca se pozove na sklad, da uredi in uredi dokumentacijo, kot je zahtevano.   
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V posameznih primerih sklad zahteva še druge in dodatne listine. To so npr. program usposabljanja 

z urnikom po dnevih, potrjen cenik izvajalca (lahko tudi pogodbo z zun. izvajalcem), specifikacijo 

računa, prijavnico na to usposabljanje, izjavo s pojasnilom, zakaj je izbran posamezen zun. 

izvajalec, drugo. 

 

II. NOVOSTI 

1. Komunikacija s skladom 

Svetovalce lahko na sklad kontaktirate na navedene telefonske številke ali pa po e-pošti. Pri e-

pošti je treba navesti tudi naziv izvajalca in številko pogodbe/zadeve. 

2. Formalna izobraževanja  

Po zadnjih navodilih ministrstva velja za izobraževanje naslednje pravilo.  

- Napoved: Za izobraževanja lahko oddate le eno napoved. V portalu jo boste datirali z 1. 10. 

2011. Pri času vpišete ustrezno uro začetka večine predavanj.   

- Upravičeni stroški in dokazila: upravičeni stroški so še zmerom samo tisti, za katere ste 

dobili račun datiran v upravičenem obdobju od 2. 2. 2012 do 20. 9. 2012. Račun je 

upravičen, če je bil plačan v upravičenem obdobju od 2. 2. 2012 do 28. 9. 2012.   

- Potrdilo o uspešno zaključeni aktivnosti – izvajalec mora s strani izobraževalne inštitucije 

pridobiti dve dokazili. Prvo je Potrdilo o pogojih za šolsko/študijsko leto 2011/2012 za smer, 

ki je napovedana. Drugo dokazilo je Potrdilo o uspešno opravljenih izpitih, ki so navedeni kot 

pogoj v prvem dokazilu. Obe potrdili morata biti potrjeni – žigosani in podpisani – s strani 

izobraževalne inštitucije. Kakor hitro so izpolnjeni pogoji, lahko izvajalec poroča, torej odda 

ZZS. To je že 30. 6. 2012 ali pa 30. 9. 2012. V nasprotnem primeru so stroški neupravičeni. 

 


